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BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte oito (28) dias do mês de janeiro de 2019, Ata anterior aprovada após 

retificação do Vereador Elton Costa Acioli, faltas justificadas dos vereadores Almir 

Belarmino da Silva, Cícero Aureliano e Jailson Vicente de Melo presentes os demais 

vereadores, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Despacho nº. 

0116.0001.660/19 em resposta ao Ofício nº.023/019 de autoria do Vereador José Ailton 

Tenório Cavalcante, informa que já estão sendo tomadas medidas cabíveis sobre melhorias 

e transporte da carne no Mercado Público: Despacho nº. 0116.0002.660/19 em resposta ao 

Ofício nº. 019/2019 de autoria do Vereador Emanoel Gomes Balbino, informa que o carro 

coletor do lixo passa as segunda, quartas e sextas feiras, em relação ao lixo acumulado 

providencias já estão sendo tomadas: Ofício Nº. 001/2019 Coordenação Municipal de 

Regularização Fundiária, prestação de conta – 2017/2018, informa que vários imóveis já 

foram regularizados no município de União dos Palmares, ainda está sendo dado 

prosseguimento a outros tantos outros: Ofício nº. 005/2019 em resposta ao Ofício nº. 

021/2019 de autoria do Vereador Elton Costa Acioli, informa citando leis vigentes que 

informações sobre valor de salários de servidores e etc, não poderão ser repassadas, 

nossas leis são claras em alguns aspectos, informa ainda que algumas informações 

constam no Portal da Transparência, pagina online utilizada pela autarquia: O Vereador 

José Ailton Tenório saúda a todos presentes, sobre as respostas dadas pelo executivo, 

para mim são respostas negativas, no mercado público não tem melhorias alguma, não se 

tem um banheiro para ser utilizados por quem passa o dia inteiro trabalhando no local, é 

absurda as condições que hoje se encontra o ambiente. Outro ponto importante é o lixo, 

está difícil a situação, nos dão respostas que não fazem sentido, pois o problema é 

constante em toda cidade. Sobre os transportes das carnes é fito pelo carro de um 

comerciante, onde é pago um absurdo por cada boi, ficando com lucro mínimo para 

sustentar sua família. O Presidente parabeniza o Nobre Par pelo pronunciamento, é 

necessário se fazer mais e falar menos, a população precisa de ajuda: O Vereador Emanoel 

Gomes Balbino saúda a todos presentes, solicita do Secretário Junior Menezes que seja 

revisto a questão do carro coletor que, ao recolher o lixo está deixando resquícios de lixo 

em grande parte do percurso percorrido, isso causa mal cheiro e os moradores estão 

reclamando. Agradece ao Superintendente Macarrão pela colocação da lâmpadas de led e 

parabeniza também o Secretario Junior Menezes que também realizou algumas reforma nas 

praças. Quero informa a todos que o nosso Projeto está acontecendo, são ofertados cortes 

e costuras em cursos com três meses de duração, cada turma estão todos convidados a 

participar. O Presidente parabeniza o Nobre Par juntamente com sua esposa pela iniciativa, 

várias oportunidades de qualificação aos palmarinos: O Vereador Brunno Leonardo Veiga 

Lopes saúda a todos presentes. Requer da Secretaria de Saúde que seja intensificado o 
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veneno de combate as moscas. Aprovado. Requer do Secretário júnior Menezes que seja 

feita a limpeza da antiga Rua da Ponte. Aprovado. Requer do Secretário Junior Menezes 

que seja feita uma limpeza no Distrito do Timbó, vários córregos estão necessitando de 

limpeza. Aprovado. Requer ao Prefeito que seja enviado a esta casa notas de valores pagos 

as atrações artísticas patrocinadas pela Prefeitura para a festa de Santa Maria Madalena, 

para avaliar alguns comentários de estão surgindo: O Vereador Manoel Messias saúda a 

todos presentes. Solicita do Secretário de Educação e do Prefeito que seja informado a esta 

casa o retorno da construção das Creches do Newton Pereira e Nova Esperança. Solicita 

da Secretaria de Saúde e do Prefeito informações acerca do retorno das construção das 

Unidades de Saúde dos Bairros Alto do Cruzeiro e Vaquejada. Em visita aos bairros acima 

citado e os moradores estão questionando essas construções. Sobre uma denúncia feita 

pelo Nobre Par Ricardo sobre a merenda escolar, na oportunidade convidei os demais 

vereadores para que juntos fossemos averiguar a suposta venda de merenda. Estivemos 

com o senhor Juliano responsável pelo setor e, nos foi informado e mostrado notas e 

merendas estocadas, inclusive o mesmo convidou a todos para participar agora no início 

das aulas toda distribuição. O Presidente parabeniza o Nobre Par Manoel pelo trabalho, 

reforço o convite a todos Vereadores, quando quiser visitar qualquer secretaria a Mesa 

Diretora estará à disposição: O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante sobre denúncias 

das merendas escolares, também averiguei, constando que aparentemente não há nada 

irregular, existe uma falta sim, mais os profissionais da área fazem o melhor possível na 

distribuição. Denúncias servem para ficarmos atento e fiscalizar o máximo possível: O 

Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos presentes. Sobre a temática da construção da 

Praça Benon Maia Gomes, hoje em conversa com o nosso Presidente o mesmo falou que 

irá ser tomado medidas cabíveis. As denúncias de venda merenda escolar, foram me 

enviado fotos de vendas de produtos perecíveis e botijão de gás, existe um disk merenda 

escolar. Informa que em audiência no Ministério Público constatou que o atual Prefeito tem 

a maior bancada e Advogado de Alagoas. Fez algumas menções sobre gastos dos 

municípios, existe desvios de recursos, em audiência foram ouvidas várias testemunhas, o 

Gestor não é claro nas suas constas, são salários atrasados dentre outras coisas 

irregulares que vem acontecendo em nosso município, dia 14 de março irá acontecer outra 

audiência, convida a todos para participar. Temos que ter mais atenção sobre tudo que vem 

acontecendo em nossa cidade. O Presidente solicita do Secretário de planejamento que 

seja respondido o mais breve possível o ofício do Vereador Ricardo Praxedes, precisamos 

de acesso as informações, parabenizo o Nobre Par pelo pronunciamento: O Vereador Elton 

Costa Acioli saúda a todos presentes. Sobre salários em atraso é difícil de entender, como 

há patrocínio de festa com tantos salários em atraso, falta medicamentos, educação de 

qualidade dentre inúmeras outras coisas, é complicado. Sobre a resposta do SAAE, chega 

parecer uma brincadeira, como fiscalizador não posso ter acesso às informações, todos 

nós temos direito de saber o que é feito com os impostos pagos. O Presidente esclarece 

que existem sim algumas informações sigilosas do tipo salários, mais esta casa, após 

consultar o jurídico irá tomar providencias nesse sentido. O Vereador Elton Costa informa 

que irá procurar seus direitos em relação as informações não repassadas a este poder. 

Requer do Secretário Junior Menezes que seja realizado uma limpeza no córrego do 

Conjunto Nova Esperança. Aprovado. Sobre merenda escolar são coisas que já vem 

acontecendo há algum tempo, falta medicamentos e várias outras coisas. Sobre notas de 

pagamentos de eventos já pedimos diversas vezes e nunca tivemos respostas. O 

Presidente pede que seja cobrado de todas as Secretarias solicitadas pelo vereador Caju 



respostas de suas matérias, espero que não seja necessário tomar medidas drásticas, 

informa ainda que o não atendimento irá implicar na convocação do secretário responsável 

pela pasta: O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes parabeniza o Presidente pela postura 

e a responsabilidade. Requer do Secretário de Infraestrutura Junior Menezes que seja 

melhorada a estrada da antiga Rua do Juazeiro, a mesma dará acesso direto a Varzea 

Grande, com isso o fluxo de pessoas transitando pelo local é grande. Aprovado. Requer 

ainda do Superintendente da LUZUP Macarrão que seja feita todas iluminação da área acima 

citada, pelo mesmo motivos exposto acima: A Vereadora Maria José Gomes saúda a todos 

presentes. Gostaria que junto com os demais membros da Comissão de Obras para 

tentarmos resolver a questão do lixo em nossa cidade, esta precária a situação, sugiro que 

sejam formadas equipes por bairros, acredito que dessa forma dar certo, precisamos dar 

ideias e juntos conseguiremos resolver, está faltando planejamento. O Presidente 

parabeniza a Nobre Vereadora Maria pelo brilhante discurso, sempre aprimorando suas 

palavras: O Presidente informou que em visita ao SAAE participei de uma onde o assunto 

era a privatização do SAAE, na oportunidade em nome de todos vereadores me comprometi 

a lutar contra a privatização, hoje venho aqui informar a todos e ao mesmo tempo pedir o 

apoio de todos nessa luta, espero poder cotar com todos e juntos podermos fazermos o 

necessário para que não aconteça essa privatização, essa ação iria penalizar servidores e 

a população. Temos também o apoio do Prefeito que é contra a privatização. Quero também 

pedir aos vereadores que se for do entendimento de todos realizarmos uma Sessão 

Extraordinária quarta feira 30 de janeiro a partir da 09:00 horas, para apreciarmos e 

consequente aprovarmos o Projeto de Lei nº. 0175/2019 LOA para o exercício financeiro de 

2019. 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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