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Aos vinte seis (26) dias do mês de novembro de 2018, Ata anterior aprovada por unanimidade, 

faltas justificadas dos vereadores Brunno Leonardo Veiga Lopes Elton Costa Acioli e Raphael José 

Albuquerque Pedrosa, presentes os demais vereadores, constaram no expediente da semana e 

ordem do dia: Ofício nº. 093/2018 da Secretaria de Assistência Social, convida a todos para III 

Audiência Pública Municipal das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – AEPETI, que será realizada no dia 06 de dezembro de 2018 no Plenário da Câmara 

Municipal e terá início a partir 8h: Resposta ao Oficio nº. 222/2018 do Vereador Manoel Messias, 

informa que o pleito solicitado será agendado para o mês de Janeiro de 2019, sendo avisado a data 

em tempo oportuno: Projeto nº. 176/2018 disciplina a criação do Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoas com Deficiência; estabelece a política municipal da pessoa com deficiência e cria o 

Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Lido e encaminhado as comissões competentes: 

Projeto de Lei nº. 177/2018 Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal – PMEF. Lido e 

encaminhado as comissões competentes: Informativo do Vereador Ricardo Praxedes, esclarece 

alguns pontos de vistas sobre a suposta Cooperativa que supostamente será implantada na Cidade 

de União dos Palmares, esclarece ainda que estes fatos ora posto neste informativo foi enviado aos 

Promotores de Justiça de União dos Palmares: facultada a palavra o Vereador Cicero Aureliano 

agradece a presença de todos nessa noite, peço ao Presidente que oficie a comissão permanente 

para que seja cumprido o que reza o artigo 172 e 175 do Regimento Interno, onde a comissão após 

receber a proposta orçamentaria tem um prazo de 10 dias para fazer seu parecer e enviara comissão 

de finanças para que seja dado continuidade ao feito, realizando as audiências públicas. O 

Presidente esclarece que todas as comissões permanentes da casa foram oficiadas logo após a 

leitura do Projeto de Lei Orçamentaria Anual, peço aos Presidentes das comissões que agilizem os 

procedimentos para que todos nos possa entrarmos em recesso. Gostaria de pedir também que 

fosse vista a possibilidade de ser apreciado entregue os títulos de cidadania. Quero comunicar aos 

moradores do Conjunto Padre Donald que até o fim de dezembro será inaugurado o Posto de Saúde, 

segundo informações dada pela Secretaria de Saúde Geanny Vergetti. Informo ainda, que a obra 

que está parada também no Conjunto Padre Donald, ouve uma nova readequação e seta sendo 

resolvido o problema, será feita uma nova licitação se for necessário, até o fim de dezembro teremos 

uma posição nesse sentido, irei acompanhar de perto os trâmites e passarei as informações sempre 

que necessário. Sobre a suposta Cooperativa, não tenho muitas informações nesse sentido, mais 

preciso que o Prefeito prove que isso é bom para o município, isto posto, não serei contra nada, 

mais refirmo tudo terá que ser feito para melhorar o nosso município, acredito que o nosso 

município de Concurso Público, precisamos de informações precisas sobre tudo, temos que tomar 

uma posição. Sugiro a todos os Nobre Pares que façamos uma Audiência Pública juntamente com 

os representantes desta Cooperativa, porque até o momento tenho ouvido apenas rumores sobre 

esse assunto. Tenho sido cobrado com perguntas sobre pagamentos e demissões, não tenho como 

responder, pois não tenho informações nenhuma sobre os assuntos perguntados: O Vereador 

Paulo Alves Cavalcante Neto saúda da todos presentes nessa noite, sobre a Cooperativa, fui a 

Prefeitura resolver umas coisas e me deparei com duas mesas onde estavam sendo realizado 

cadastros para Cooperadores, me deixou muito triste, me senti inútil como vereador, como se já 
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não bastasse os nossos requerimentos não está sendo respeitados, mais essa afronta agora,  

mudei um pouco minha visão sobre a Cooperativa, acredito que assim como eu, outros também 

mudarão de opinião, a convite do Prefeito, fomos conhecer o município de Lauro de Freitas na 

Bahia, quanto a legalidade da Empresa não vi nada que pudesse duvidar, quanto ao município trata-

se de um lugar bem desenvolvido, diria a nível de cidade metropolitana, fiquei surpreso, pois nas 

pastas se trata de profissionais, pessoas que mostra que entende do assunto. Para o servidor, hoje 

como encontra a situação do nosso município não é ruim, pois todos na Cooperativa irá trabalhar 

com mais dignidade, terá tudo que seja necessário para desenvolver seus trabalhos, irão ter todos 

os direitos garantidos por lei dentre outros benefícios tais como plano de saúde e etc. Minha 

preocupação maior é a implantação de uma Cooperativa, onde ainda existe servidores com salários 

atrasados, pastas administradas por pessoas que não passam transparência e nem competência 

para trabalhar com esse sistema de Cooperativa neste momento, na minha visão é necessário 

estipular uma meta, pois concordo que é necessário a realização de concurso público na cidade, 

são vários fatores que de imediato não acho viável a adesão da Cooperativa, do jeito que está sendo 

implantado eu sou contra, esperava que tudo tivesse sido estudado melhor por todos. Na 

oportunidade falei que todos os Secretários deviam ter ido aprender como administrar o sistema da 

Cooperativa, esperava que fossemos um grupo e, unidos tomar decisões como estas. O Vereador 

Cicero Aureliano fez algumas explanações sobre seu ponto de vista aos procedimentos que estão 

sendo feitos em relação a Cooperativa, afirma que precisa ser estudado, entendido para depois ser 

implantado. O Vereador Neto Cavalcante conclui que sobre alguns aspectos mudei minha opinião 

acerca de valores, pois sabemos que o município deixa a desejar sobre direitos, onde na 

Cooperativa isso mudaria, mais ainda assim, afirmo que tudo precisa ser analisado melhor, não 

concordo com a implantação da Cooperativa no momento. Foram feitas algumas reuniões com o 

pessoal da Cooperativa, foram questionados vários pontos, mais aconteceu como antes em relação 

as taxas e tarifas do SAAE, não fomos ouvidos mais uma vez, espero que esse cadastramento seja 

um simples ato, não seja implantado sem aprovação geral, somos o futuro do nosso município, 

temos que lutar e cobrar, para que nossos filhos vejam futuramente: O vereador Alan Elves Vieira 

de Oliveira saúda a todos presentes, sobre a Cooperativa no momento são vários motivos para a 

não implantação desta modalidade, temos salários atrasados dentre outras coisas. A cidade que foi 

implantado esse sistema é diferente da nossa realidade, são outros recursos, outro nível, para que 

tudo seja adequado em nossa cidade é necessário estudos e entendimentos, é preciso que 

população entenda e que haja um acordo, após viajar ficou claro que se trata de uma Empresa 

idônea, mais é necessário entendimento. O Vereador Cicero Aureliano fez algumas explanações 

acerca de valores e benefícios com a implantação da Cooperativa, mais ainda não está claro o 

suficiente, é necessário transparência: O Vereador Sandro Jorge esclarece que na viagem foram 

indagados perguntas nesses sentidos e ficou do dono da Empresa nos enviar planilhas com valores 

e dados sobre tudo, mais até o presente nada chegou em minhas mãos, vamos aguardar do Prefeito 

informações sobre a implantação, porque até o momento são apenas rumores. O Vereador Alan 

Elves conclui que não sou contra a Cooperativa, quero apenas que tudo seja claro, e que seja 

melhor para população, preciso de documentos para comprovação, espero que seja feito tudo na 

legalidade e o mais claro possível. Sobre o recurso do FUNDEF, existe município que já foi 

resolvido, são muitos comentários, mais gostaria que esse recurso fosse para os servidores, mais 

existem regras a Lei é clara, temos que ter base para poder falar em percentual. O Vereador Manoel 

Messias concorda com as palavras do Nobre Par Alan. O Vereador Neto Cavalcante também 

esclarece alguns pontos sobre o assunto e concorda com o pronunciamento: O Vereador Manoel 

Messias saúda a todos presentes, após observar todos no tocante a Cooperativa, participei de 

reuniões, mais foram informações básicas e quase não ficou esclarecido muitas coisas, são vários 

pontos onde as lamentações são grandes, existem pontos positivos, mais haverá cortes, de forma 

que diminuirá a mão de obra, no momento não é viável a implantação da Cooperativa é necessário 

estudos, estamos tratando do futuro da nossa população, precisamos explorar, esclarecer para 

população todos os pontos, temos a obrigação de deixar todos cientes de tudo. Solicita do Prefeito 



e do Secretário de Finanças informações de como serão pagos os servidores que já foram demitidos 

e os que ainda encontra-se trabalhando, mais estão com salários atrasados. Requer da 

Superintendente da LUZUP Carlos Basílio que seja reestabelecida a iluminação do Sitio Caborge. 

Aprovado: A Vereadora Maria José Gomes saúda a todos presentes, sobre a Cooperativa, não 

concordo com a sua implantação, está errado, o Prefeito precisa ter pulso firme e administrar seus 

secretários, trazer pessoas de fora para lidar com nossa população não irá melhorar em nada, 

precisamos de ideias e trabalhar duro para termos melhorias, fomos eleitos para representar o 

povo, não concordo com a implantação da Cooperativa: O Vereador Ricardo Leão Praxedes saúda 

a todos presentes nesta noite, é com muita tristeza que lembro da Praça do Alto do Cruzeiro, onde 

o Prefeito acabou com mesma para fazer um Posto de Saúde, hoje não tem mais recursos para 

terminar a obra. Sobre Cooperativa, lembro de várias empresas que ainda prestam serviços para o 

município, são adesões que não ajudam em nada nossa cidade, existem salários atrasados, temos 

que ficar atentos, é uma falta de respeito o que o Prefeito vem fazendo. Oficiei o Ministério Publico 

dentre outras autoridades, já tomei providencias cabíveis para que as autoridades fiquem cientes 

dos atos da administração. Foram várias licitações irregulares esse é o motivo do município está 

nessa situação, precisamos tomar providencias. Solicita da Secretaria de Saúde Geanny 

informações acerca do IOFAL, quantos pacientes foram atendidos em 2018. O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto agradece e parabeniza o Senhor Rafael Tenório Presidente e todos do Grupo do 

Centro Esportivo Alagoano, pelo acesso do maior Club de Alagoas, Serie “A”, a Eleite do futebol 

brasileiro, temos em alagoas um povo sofrido, mais recentemente tivemos um momento de alegria, 

não tenho dúvidas que o Centro Esportivo será uma das maiores atrações turísticas do nosso 

estado: O Presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a Sessão marcando outra para o 

dia e horário regimental eu ___________________, lavrei a presente Ata que após lida foi assinada 

pelo Presidente e segundo secretário.   
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