
 

  ATA DA 3º TERCEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte um (21) dias do mês de janeiro de 2019, Ata anterior aprovada por unanimidade, 

faltas justificadas dos vereadores Paulo Alves Cavalcanti Neto e Raphael José Albuquerque 

Pedrosa presentes os demais vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: 

Ofício 013/2019-SMS em resposta ao Vereador Ricardo Leão Praxedes, informa que no caso da 

falta de vacinas, a Secretaria de Saúde já está providenciando medidas cabíveis, ressaltando a 

sinalização do Estado para resolução do problema em até 15, conforme comunicado em anexo: 

Ofício nº. 001/2019 – PLUP/AL de autoria do Vereador Cícero Aureliano, solicita da Secretaria de 

Saúde informações de quantos profissionais cubanos atuavam em nosso município e, se as vagas 

foram preenchidas por novos profissionais. Ofício nº.002/2019PLUP/AL parabeniza o Pastor da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão José Laelson e todos os organizadores, bem como, 

todos que participaram do 1ª Feira Cultural Cristã – FCC, realizada nos dias 17 e 19 de janeiro de 

2019. Requerimento nº. 001/2019, requer do Deputado JHC que junto ao Governo Federal envie 

recurso para Segurança Pública do Município de União dos Palmares. Aprovado. Requerimento 

nº. 002/2019, requer que seja desobstruído toda rede de esgoto das áreas onde estão localizadas 

as Lojas de Zé Pezão, Madeira Center e Auto Posto Vegetão: Facultada a palavra o Vereador 

Manoel Messias saúda a todos presentes. Requer da Secretaria de Saúde que seja providenciado 

um dia de atendimento médico no Povoado Caborje, trata-se de uma distância grande, pois os 

atendimentos são feitos na Usina Laginha, a falta de transporte causa transtornos aos moradores 

daquela localidade. Aprovado. Requer ainda da Secretaria de Educação que seja implantado no 

Povoado Caborje o Programa de Jovens e Adultos – EJA. Aprovado: O Vereador José Ailton 

Tenório saúda a todos presentes. Requer do Superintendente da LUZUP que seja refeita a 

iluminação do Conjunto Conceição Lyra I e II. Aprovado. Requer ainda do Secretaria da 

Infraestrutura que seja retirado p lixo do Conjunto Newton Pereira, em principal na parte final do 

citado conjunto. Aprovado. Requer ainda do Secretário de Infraestrutura que seja revista toda 

coleta de lixo do Conjunto Conceição Lyra I e II se trata de um Bairro afastado  e no momento 

precisa de mais atenção: O Presidente pede atenção de todos que fazem parte das Comissões 

Permanentes desta Casa, peço que seja procurado os secretários responsáveis por todos os 

pedidos, acredito que uma visita em loco seja mais importante, nossa presença irá certamente 

trazer mais resolução para todos, é de suma importância essa interação de todos: O vereador 

Sandro Jorge requer da Secretaria de Saúde que seja construído um Posto de Saúde na Serra da 

Barriga, os lugares de atendimentos ficam longe, os moradores tem muitas dificuldades com 

transporte para se deslocar até o local de atendimento, esse problema vem dificultando a vida dos 

moradores daquela localidade. Parabeniza o Comandante do 2º Batalhão o Senhor Maciel 

Pantaleão pelos serviços ostensivos que nas Escolas da Zona Rural, foi um pedido nosso e o 

mesmo vem realizando brilhantemente: O Vereador José Ailton Tenório solicita da Secretaria de 

Saúde que seja disponibilizado uma ambulância para o Conjunto Conceição Lyra I e II, trata-se de 

um Bairro distante, essa ação irá ajudar os moradores que residem naquele local, todos os dias 

surgem emergências nesse sentido. Parabeniza o Superintendente da SMTT Jandylson pela 

organização do trajeto da Procissão do Mastro de 2019: O presidente sugere que na quarta feira 
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juntamente com os Nobres Pares fizéssemos uma visita aos secretários de educação, saúde, 

infraestrutura e urbanização para que possamos cobrar em loco, certamente essa resolução será 

maior, juntos poderemos cobrar benefícios para nossa população: A Vereadora Maria José Gomes 

saúda a todos os presentes, sobre a questão do lixo está uma situação seria, precisamos tomar 

providencias, falei anteriormente sobre o lixo que fica concentrado na rodoviária, aquela situação 

tem que ser resolvida. Entendo que o Pereira seja Presidente dos Transportes Complementar e 

não seja responsável por esta situação, mais ele é o Presidente, deve tomar a frente da situação e 

tentar resolver: O Presidente Alan Elves parabeniza a filha do nosso Controlador Interno Anielly 

pela Formatura em Direito, mais uma formatura maravilhosa, quero parabenizar a você Fabian 

Holanda e sua Esposa Nubia pelo brilhante trabalho na criação dos seus filhos, que Deus abençoe 

a todos. Requer do Prefeito, Secretario de Infraestrutura e do Secretário de Agricultura Sandro 

Couto que seja estudada a possibilidade de fazer o piçarramento de todas as estradas da Zona 

Rural, trata-se de uma classe sofrida e com as proximidades do inverno as dificuldades começam 

a surgir. Aprovado. Requer ainda do Prefeito e do Secretário Junior Menezes que seja feito um 

trabalho de revitalização e arborização de todas as Praças, em principal as Praças que tem Bustos 

de pessoas ilustres em nossa cidade. Aprovado: O Vereador Brunno Lopes saúda a todos os 

presentes. Requer da Secretaria de Saúde que seja providenciada uma ambulância para a 

comunidade do Muquem. Aprovado. Requer do Secretário Junior Menezes que seja feita uma 

limpeza no loteamento Santa Maria Madalena. Aprovado. Requer do Diretor do SAAE que seja 

resolvida a questão do esgoto a céu aberto no Conjunto Santa Maria Madalena. Aprovado. Requer 

do Secretário Junior Menezes que seja feito toda uniformização das ruas no Bairro Roberto 

Correia de Araújo. Aprovado. Parabeniza o Vice-Prefeito Zé Alfredo pelo Ponto de Ônibus 

disponibilizado na Várzea Grande, foram vários pedidos nesse sentido e nada tinha sido 

resolvido. Solicita ainda do Prefeito informações acerca do andamento da construção do mercado 

público em nossa cidade: A Vereadora Maria José Gomes da Silva saúda a todos os presentes, 

explana alguns problemas que ocorreu com a recuperação de estradas na Zona Rural, informou 

que ainda não teve oportunidade de ajudar alguns amigos agricultores por conta de pessoas ruins 

que não gostam de ajudar: O Vereador José Lourenço da Silva saúda a todos os presentes, 

parabeniza a todos que fazem parte da organização do Terço dos homens e que foram 

responsáveis pela organização de todo o trajeto da procissão do mastro do ano de 2019. Requer 

do Secretario Junior Menezes que seja feitos três quebra-molas, um na entrada do colégio 

Antônio Gomes de Barros, outro defronte o Grupo Escolar Papa Paulo VI e o outro na Praça nova. 

Aprovado. Requer ainda do Secretario Junior Menezes que seja realizada uma reforma na Quadra 

de Areia José Cicero, é de suma importância para os jovens daquela localidade. Aprovado. Requer 

do Secretario Sandro Couto que seja feita uma reforma no Mercado Publico de Rocha de 

Cavalcante. Aprovado: O Presidente informa que a Meyre fara parte da nossa esquipe, todos 

sabem do rol de conhecimento e competência da mesma: O Vereador Ricardo Praxedes saúda a 

todos os presentes, fez algumas sobre as dificuldades que o município vem passando, foram 

feitas denuncias sobre irregularidades sobre algumas propriedades que estão sendo vendidas 

irregularmente. Informa também que segundo informações que tenho recebido a merenda escolar 

do nosso município está sendo vendida. Sobre a saúde e suas construções, todas irregulares, 

uma obra parada por falta de alimentar o sistema de informações e prestação de contas. Faz 

explanações sobre maquinas do município servindo particularmente, é absurdo o que vem 

acontecendo em nosso município. Requer do Secretario de Finanças informações acerca dos 

balancetes de 2018. Aprovado. Precisamos de informações do Gestor, somos fiscalizadores, 

temos obrigações de fiscalizar. O Presidente informa que ate o mês de abril é o prazo final para 

que seja enviada a esta os balancetes referentes a 2018, não tenha duvidas de que esta casa irá 

cobrar do Gestor: O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes, sobre a Prefeitura e 

as Secretarias é exaustivo, nada foi melhorado, é simples para justiça investigar, é nítido que o 

município que o município não esta funcionando bem. Sobre as maquinas ouve um atrito grande 

com o Gesto. Solicitei varias vezes e não fui atendido, consegui as maquinas mais fui impedido de 

solucionar os problemas de planagem das ruas d Bairro Roberto Correia de Araújo, infelizmente 



até hoje continua na mesma situação. Sobre a Guarda Municipal é lamentável, outros municípios 

bem menores a estrutura da Guarda outra, não somos atendidos. Saúde, outro assunto difícil, a 

população não tem o básico. Somos vereadores e não temos informações sobre praticamente 

nada em nosso município. Requer da Secretaria de Saúde copia das folhas de pagamentos dos 

funcionários efetivos, contratados e comissionados com seus respectivos cargos, quais cargos 

são ofertados por esta secretaria, lista de quais veículos com os nomes de seus respectivos 

proprietários e quanto é gasto mensalmente, valores da receita e da despesa mensal, Anual, 

Empenho e quitação de pagamento. Aprovado. Requer do Secretario de Infraestrutura copia das 

folhas de pagamentos dos funcionários efetivos, contratados e comissionados com seus 

respectivos cargos, quais cargos são ofertados por esta secretaria, lista de quais veículos com os 

nomes de seus respectivos proprietários e quanto é gasto mensalmente, valores da receita e da 

despesa mensal, anual, empenho e quitação de pagamento. Aprovado. Informa que irá inaugurar 

na próxima quarta feira um sopão solidário no Conjunto Nova Esperança. O Presidente parabeniza 

o Nobre Par Caju pelas iniciativas, a população mercê esse carinho e atenção: O Vereador Ricardo 

Praxedes parabeniza o Nobre Par Caju pelas iniciativas. Sobre as Atas de Urgências não impede 

que seja feita licitação o município tem uma grande quantidade de habitantes. Quero deixar 

registrado que faz oito dias que fiz um Ofício para a Secretaria de Saúde e já recebi uma resposta, 

solicitei do Secretario de Planejamento Givanildo Gomes algumas informações, mais até o 

momento não fui respondido. Requer do Secretario de Planejamento que seja informado a esta 

casa quais critérios foram usados para tirar o Alvará de Construção e todo os tramite da Doação 

do Terreno da antiga Praça Benon Maia Gomes. Aprovado; O Vereador Manoel Messias convida 

os Membros da Comissão de Educação Cultura e Saúde a fazermos uma visita a Secretario de 

Educação e em principal a pessoa responsável pela Merenda Escolar, somos fiscalizadores, 

apurar certas informações é necessário. O Presidente parabeniza a inciativa do Nobre Par Manoel, 

esse é o nosso proposito, é necessário verificar todas denuncias e supostas ações irregulares do 

nosso município. Convida a todos para as Audiências Públicas do Orçamento no dia 22.01.2019 e 

outra Audiência Pública que irá ser realizada no dia 24.01.2019 que onde será discutida a 

segurança publica através da nossa Guarda Municipal. Não havendo mais orador nesta noite, 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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