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Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira deu 

início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a chamada de presença do Edis constatando 

as faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da Silva, José Lourenço da Silva e Raphael José 

Albuquerque Pedrosa presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata anterior, 

que após discussão foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a ordem do dia e o 

expediente da semana: Processo nº. 0123.0038.660/19 em resposta ao Ofício nº. 055/2019, de autoria do 

Presidente Alan Elves, informa que o solicitado já está sendo providenciado e que a obra será 

executada em tempo hábil e oportuno: Processo nº. 0123.0037.660/19 em resposta ao Ofício nº. 

048/2019 informa que providências estão sendo tomadas sobre a construção do matadouro: Ofício nº. 

051/2019 GSMS em resposta ao Ofício 058/2019, informações sobre funcionários, pagamentos dentre 

outras informações solicitadas: Ofício nº. 013/2019 informa que a implantação do EJA na comunidade 

Caboje será atendida o mais breve possível: Ofício nº. 039/2019/SMS/UP em resposta aos Ofícios 31 e 

32/2019, informa que a Equipe da ESF Laginha já realiza atendimentos nas comunidades da Serra da 

Barriga e Caboje, além dessas localidades realizam também atendimento em outras comunidades: 

Ofício 017/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício 69/2019 de autoria do Vereador Elton Costa, informa 

que não pode atender ao solicitado, pois esta Secretaria é subordinada a Secretaria de Administração: 

Ofício 016/2019/SEINFRA em resposta ao Vereador Emanoel Gomes Balbino, placas estão sendo 

providenciadas para os locais referidos: Oficio nº. 015/2019/SEINFRA em resposta ao Oficio nº. 56/2019 

que está sendo feito um levantamento para que sejam feitas as devidas reformas: Ofício nº. 

014/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 54/2019 pede que o referido seja encaminhado à 

Secretaria de Agricultura, pois a mesma dispõe de máquinas para que seja executada a recuperação: 

Ofício nº. 013/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 41/2019 informa que o referido ofício para 

Diretoria da SEMED para que sejam tomadas as devidas providencias: Ofício nº. 012/2019/SEINFRA em 

resposta ao Ofício 039/2019 informa que a pavimentação e a limpeza está sendo providenciadas: Ofício 

nº. 008/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 34/2019 informa que a coleta de lixo é feita em dias 

corretos e que os pontos com lixos é uma situação de educação dos moradores do referido conjunto: 

Ofício nº. 009/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 40/2019 orienta que seja solicitado do órgão 

estadual responsável, pois se trata de uma via estadual: Oficio nº. 010/2019/SEINFRA em resposta ao 

Oficio nº. 35/2019, informa que a SEINFRA limpa diariamente o local citado, porém, os mesmos não se 

educam para que a limpeza continue em seu bairro: Ofício nº. 011/2018/SEINFRA em resposta ao Ofício 

nº. 038/2019 comunica que após os festejos da padroeira, o pleito irá ser atendido: Ofício nº. 

019/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 67/2019 venho por meio deste comunicar que estamos 

programando a limpeza do referido córrego: Ofício nº. 020/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 

066/2019 orienta que a solicitação seja enviada a Secretaria de Agricultura, pois é a responsável pela 

realização de manutenção de estradas: Ofício nº. 005/2019 em resposta ao Ofício nº. 065/2019 informa 

que não houve doação alguma da área da Praça Benon Maia Gomes para Associação dos Transportes 

Alternativos, existiu um pedido de uma área, mais ainda estava sendo analisado, que houve uma 

antecipação por parte do solicitante e foi dado início a uma obra irregular, mais essa questão já foi 

resolvida: Ofício nº. 13/2019 envia o Decreto nº 03/2019 onde autoriza a revisão das tarifas mínimas e 

reajusta a estrutura tarifária do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE: Ofício nº. 008/2019 em 

resposta ao Requerimento nº.02/2019 de autoria do Vereador Cícero Aureliano solicita que a matéria 

seja enviada a Secretaria de Infraestrutura para que essa questão seja resolvida em ação conjunta com 
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o SAAE: Ofício nº. 008/2019/ASFUP, relata possível irregularidades praticadas pelo o Cabo Clodoaldo 

contra os feirantes: Ofício 0188/2019/GIGOV/ME da Caixa Econômica Federal, notificação informando a 

não prestação de contas final da Prefeitura imputara em multas: Ofício nº. 0022/2019/GIGIV/ME notifica 

sobre créditos de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 131.625.00 (cento e trinta e um mil 

seiscentos e vinte e cinco reais): Ofício nº. 0018/2019/GIGIV/ME notifica sobre créditos de recursos 

financeiros, sob bloqueio no valor de R$ 52.440.72 (cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais 

e setenta e dois centavos): Ofício nº. 040/2019/SMS/UP em resposta ao ofício nº. 001/2019 – PLUP/AL, 

informa que em nosso município existia 5 médicos cubanos do Programa Mais Médicos, até o dia 20 

de novembro de 2018, sendo substituídos por médicos brasileiros nos dias 27 e 28 de novembro de 

2018, sendo assim preenchidas todas as vagas remanescentes de médicos cubanos: Ofício nº. 

002/2019-Associação dos Moradores do Bairro Santa Maria Madalena, solicita duas faixas de 

pedestres, a primeira faixa defronte ao Parque Recuperação e a segunda defronte ao Mercadinho Santa 

Clara, estes não existe sinalização alguma e circulam um grande número de pessoas: Ofício nº. 

009/2019 solicita a ajuda dos Vereadores desta Casa, no sentido de que as feiras livres nos dias de 

sexta-feira seja realojadas aos moldes antigos, salientamos que isso poderá acontecer apenas até que 

o Pátio da Feira seja disponibilizado, informa ainda que esta proposta foi apresentada na audiência de 

instrução na 2º Vara Cível de União dos Palmares: CE – 191 – DFRC/2019 comunicado de débito 

existente entre a Eletrobrás e o SAAE de União dos Palmares: Requerimento nº. 003/2019 de autoria do 

Vereador/Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira, requer do SAAE a ampliação do reservatório de 

água com o objetivo de atender aos moradores da Sementeira e da Comunidade Quilombola. O 

Requerimento foi colocado em discussão e   aprovado; Requerimento nº. 004/2019 requer da Secretaria 

de Urbanização, Habitação e Obras que seja realizada pavimentação ou calçamento do trecho que dá 

acesso a UNEAL – Universidade Estadual de Alagoas. O Requerimento foi colocado em discussão e 

aprovado; Requerimento nº. 005/2019 de autoria do Vereador Cícero Aureliano, requer do Prefeito que 

seja construída a academia popular na antiga Rua da Ponte. O Requerimento foi colocado em 

discussão e aprovado; Requerimento nº. 004/2019 requer do Diretor do SAAE que seja desobstruída e 

reparada toda rede de esgoto da Rua Juvenal Mendonça, antigo Castelo Branco. O Requerimento foi 

colocado em discussão e aprovado; Indicação nº 001/2019 indica ao Prefeito que seja estudada a 

possibilidade de destinar 30% (trinta por cento) da taxa de esgoto para Secretaria de Infraestrutura, 

com o objetivo de reparar calçamentos e realizar manutenção das tubulações de esgoto. A Indicação 

foi colocada em discussão e retirada a pedido do autor; A Indicação nº. 002/2019 indica ao Prefeito que 

estude a possibilidade de criar a Superintendência Municipal de Limpeza Urbana. A Indicação foi 

colocada em discussão e aprovada; Requerimento nº. 01/2019 de autoria do Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto, requer que sejam tomadas providências acerca de intervenções que vem sendo 

praticada nas obras de revitalização da Rua Maria Carmelita ás margens da BR 104, o Projeto tem o 

intuito de tornar-se um cartão postal na entrada da nossa cidade, mais os moradores não respeitam o 

andamento da obra, peço que se necessário seja acionado o Ministério Público, Policia Militar e Polícia 

Civil, para que os proprietários de ferros velhos se conscientizem do crime que estão praticando 

contra o patrimônio público e que poderão responder civilmente e criminalmente por tais práticas. O 

Requerimento foi colocado em discussão e aprovado; Requerimento nº. 02/2019 requer do Secretário 

da Defesa Civil Edvan Correia Santos que sejam tomadas providencias acerca de um açude existente 

próximo a estátua de Santa Maria Madalena, o mesmo tem proporção gigantesca, hoje temos 

observado várias tragédias acontecendo, a prevenção é necessária. O Requerimento foi colocado em 

discussão e aprovado: O Presidente informa que não comunga de forma nenhuma com a maneira que 

está sendo conduzida o aumento de taxas e tarifas do SAAE através de Decreto, quero desde já pedir a 

assessoria que prepare uma nota de repúdio e, peço ainda que todos os Vereadores assinem, porém 

aquele que não queira declinar sua assinatura é um direito de cada um, a forma como vem sendo 

conduzido esses aumentos retira os nossos direitos. Não existe nada que regule os atos do Prefeito 

por Decreto, temos compromissos com a população, irei pedir a assessoria que analise a legalidade 

desses Decretos. Toda decisão que envolva o futuro da nossa cidade tem que ser discutido nesta 

Casa. O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante, saúda a todos presentes e requer da Secretária de 

Saúde Geanny Vergett que seja solucionada a questão de falta de médicos no Posto de Saúde do 

Loteamento Santa Maria Madalena. O Requerimento foi colocado em discussão e aprovado. Solicita do 

Prefeito que seja informado a esta Casa, quando irá ser retomada a construção do calçamento e 



saneamento das ruas do Conjunto Sagrada Família. O Presidente esclarece que se trata de três ruas 

que ainda faltam ser saneadas no citado conjunto. Parabeniza o Nobre Edil, pela matéria apresentada, 

solicita ainda que os Vereadores que forem fazer uso da palavra para requerer algo, por gentileza inicie 

seu pedido, pois irei ter que me ausentar um pouco mais cedo por motivos particulares, mais se for 

necessário permanecerei presente, caso ainda os Nobres Pares precisarem fazer seus requerimentos. 

Com a devida vênia de todos, passo a Presidência para o 1º Secretario uma vez que a Vice-Presidente 

por motivos de saúde está impossibilitada de assumir a Presidência. Na ocasião convido o Vereador 

Paulo Alves Cavalcanti Neto para assumir a 1º Secretaria. Facultada a palavra o Vereador Sandro Jorge 

da Silva, saúda a todos presentes e, solicita que seja enviado juntamente com cópia do Ofício nº. 

008/2019 dos feirantes, onde vem acompanhado de um CD com imagens de um possível abuso de 

autoridade praticado pelo Cabo Clodoaldo para o Comandante do 2º batalhão, que após analisado, 

sejam tomadas medidas sobre o assunto e, seja dado direito de resposta ao citado cabo. Solicita da 

LUZUP que seja refeita toda iluminação da Rua Santo Amaro no Conjunto Sagrada Família (Mutirão), a 

rua encontra-se toda às escuras. O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos presentes, em seguida 

faz comentários sobre a resposta do Secretário de Planejamento. O Vereador disse não está satisfeito, 

pois algumas explicações não são convincentes, mais por hora irei aceitar, pois foi constatado de fato 

que a obra não está mais sendo construída. Sobre o SAAE, somos sabedores que se trata de um 

banco, ninguém sabe dos reais gastos, se trata de impostos pagos por nós palmarinos. Solicita ainda 

da Secretária de Saúde Geany Vergett, que seja enviado a esta Casa, informações acerca de quantos 

atendimentos de Glaucoma foram realizados no ano de 2017 e quantos palmarinos fazem uso do 

colírio hoje em nosso município. Informa que recebeu denúncias que desde de setembro está faltando 

remédios no Povoado Muquem, ou seja, tem médicos mais não existe materiais para trabalhar. Fez 

menções sobre notas de combustíveis da Secretaria de Educação. Quero aqui expor minha nota de 

repúdio sobre o Decreto do aumento de tarifas do SAAE, é absurdo o que vem acontecendo, o 

Presidente em exercício esclarece que é contra o Decreto de aumento de taxas, sou favorável a criação 

de Conselho para que essas questões possam ser discutidas entre todos. O Vereador Elton Costa 

Acioli saúda a todos presentes. Sobre o SAAE essa problemática já vem acontecendo ao longo dos 

tempos, se uma posição não for tomada nesse sentido irá continuará a acontecer, chega a ser 

absurdo, temos que nos posicionar, irei convocar ele a vir a esta Casa para esclarecer várias coisas, 

são aumentos na receita e cada vez mais as despesas aumentam de modo que, aquela Autarquia 

adquiriu uma dívida imensa com a Eletrobrás. Para onde vai esse dinheiro arrecadado?. São várias as 

carências do nosso município, em todos os sentidos, lâmpadas que não foram colocadas no mercado 

público, pois não custa quase nada. Enfatizou ainda que a zona rural está um caos, que a patrol não 

está funcionando devido à falta de dois pneus, que está preocupado com o período chuvas que estar 

por vir. O Vereador disse ainda que é um absurdo algumas secretarias serem subordinadas a outras, 

dificultando a execução de projetos quando os mesmos nem saem do papel. O Presidente em 

exercício 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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