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Aos três (03) dias do mês de dezembro de 2018, Ata anterior aprovada por 

unanimidade, falta justificada do vereador Emanoel Gomes Balbino, presentes os demais 

vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 306/2018 – 

DRF/MAC/GAB – Ministério da Fazenda, resposta ao Ofício nº. 47/2018, onde solicita 

informações de funcionários da Prefeitura de União dos Palmares referente ao 

recolhimento da GFIP, lamento informar a impossibilidade do atendimento do solicitado, 

pois temos Manual de Sigilo Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde proíbe 

repassar informações relativas aos municípios, devem ser obtidas junto ao próprio ente 

federativo, não cabendo a RFB fornecê-las: Projeto de Lei nº. 02/2018 Institui no âmbito do 

Município de União dos Palmares o “Dia do Evangélico”. O autor da matéria agradece a 

todos vereadores pelo apoio que venho recebido nesta, quero lembrar também o Projeto 

em tese, institui o dia 30 de agosto dia municipal do Evangélico, não peço que seja feriado, 

pois já existe o dia 30 de novembro matéria apresentada e aprovada do Deputado JHC, 

temos uma grande quantidade de evangélicos na cidade, achei certo apresentar a matéria, 

seguindo precedentes de outros municípios, foi um entendimento de todos comemorarmos 

no dia 30 de agosto, vamos tentar fazer eventos para em parcerias com igrejas para 

comemorar esse dia, venho aqui pedir o apoio de todos vereadores. Aprovado com seus 

respectivos pareceres: Facultada a palavra o Vereador José Ailton Tenório Cavalcante 

saúda a todos presentes, venho nesta noite partilhar com vocês alguns rumores que ouvi 

sobre a criação de novas praças de moto taxistas e sintaxe, segundo informações do 

radialista Ivan Nunes, não de onde surgiu essa informações, me preocupou, pois se trata 

do ganha pão de muitas famílias, fui informado pelos obre Pares que essa informação não 

procede, pois é necessário aprovação desta casa para que isso aconteça, desde já quero 

deixar aqui expresso meu voto de repudio sobre essa questão, temos que ter controle, as 

associações não são brincadeira, se trata do sustento de pais de famílias, precisamos trazer 

industrias para nossa cidade, desestabilizar quem já tem seus empregos não será uma 

solução: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos presentes, convida a todos 

presentes nesta noite para participar da audiência pública que irá ser realizada pela 

Secretaria de Assistência Social no plenário desta casa no dia 06/12/2018. Solicita do 

Secretário de Infraestrutura Junior Menezes e do Secretário de Meio Ambiente que seja 

investigado um possível lixão que está se formando na Rua Antônio Ângelo no Bairro 

Abolição. Aprovado: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira saúda a todos presentes, 

sobre rumores de novas praças de moto taxistas e sintaxe, também comungo com os 

pensamentos do Nobre Par Ailton Tenório, não é viável aumentar praças, mais esclareço 

desde já que qualquer procedimento que possa regularizar o fato, tem que ter aprovação 

desta casa. A SMTT emitiu uma nota de esclarecimento sobre a matéria publicada no 

ESTADO DE ALAGOAS 



domingo no Blog a Palavra, é especulativa, não verídica, espero que tudo tenha sido 

esclarecido, repito se por ventura isso viesse acontecer não teria meu apoio: O Vereador 

Elton Costa Acioli saúda da todos presentes, tenho sempre citado aqui nesta casa alguns 

problemas na área da saúde, onde por vezes as opiniões divergem, dizem que tudo está 

melhor, discordo, cheguei no Posto de Saúde dos Irmãos Francisco e Nelson, constatei 

descaso, além de uma rachadura enorme na sala de vacinação, não tem remédios básicos, 

tais como, losartana para pressão, paracetamol dentre outros medicamentos básicos, 

tentaram me impedir de gravar, mais isso não pode acontecer, fui eleito para fiscalizar, 

estou no meu direito de fiscalizador, é humanamente impossível tudo que vem 

acontecendo, precisamos tomar providencias, se trata de pessoas carentes, fomos eleitos 

para lutar pelo direito do povo, admito que tem outras coisas que melhoraram, mais falta 

outras coisas básicas. Tenho informações de que o Posto de Saúde do Conjunto Padre 

Donald não foi inaugurado ainda por conta de uma dívida de cento e cinco mil reais, o 

município sofre por falta de responsabilidade do Gestor, não são informações minhas, são 

palavras do próprio dono da Empresa que foi contratada para realizar a obra, sem falar em 

outros recursos que estão deixando de chegar em nossa cidade, pelo simples fato de não 

estarem informando o sistema, a falta de transparência limita os recursos, contudo quem 

sofre é o povo, é lamentável tudo que vem acontecendo: 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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