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Aos vinte e cinco (25) 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 Brunno Leonardo Veiga Lopes, Elton Costa Acioli, 

José Lourenço da Silva, Raphael José Albuquerque Pedrosa e Sandro Jorge da Silva 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: Ofício nº 

014/2019/GAPRE/PMUP/AL em resposta ao Ofício nº 17/2019 de autoria do Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto, informa que todo conteúdo solicitado já foi enviado a esta casa pelo SAAE, e que 

vários pontos de recebimentos de contas do SAAE estão espalhados pela cidade; Requerimento nº 

01/2019 de autoria do vereador Ricardo Leão Praxedes, requer do Gestor Municipal copias de alguns 

documentos relacionado a pagamentos e recebimentos de impostos, tais como IPTU, ISS, DAM, IR e 

ITBI. O requerimento foi colocado em discussão e aprovado; Indicação nº 001/2019 de autoria do 

Vereador Cícero Aureliano. Indica ao Gestor Municipal que seja estudada a possibilidade de destinar 

30% (trinta por cento) dos valores arrecadados das taxas de esgoto para a Secretaria Municipal de 

Urbanização, Habitação e Obras, com o objetivo de reparar calçamentos e realizar manutenção das 

tubulações de esgotos. A indicação foi colocada em discussão e aprovada; facultada a palavra o 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos presentes, e indaga alguns pontos sobre as 

respostas que o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto vem dando a esta Casa, foram várias sobre o 

não recebimento das contas nas redes bancarias, porém, quero deixar claro que nenhuma me 

convenceu até o momento, os riscos e gastos com este ato são grande, não beneficia em nada a 

população, pelo contrário prejudica, como se não bastasse foram aberto outros pontos de 

pagamentos, trazendo ainda mais despesas e riscos para os funcionários daquela autarquia, é difícil 

entender essas mudanças, estou aqui para expor minhas opiniões, fui eleito para defender os direitos 

do povo. O SAAE é uma instituição pública tem que ser administrada de acordo com regras, normas 

e legislação atendendo ainda a vontade do povo. Em conversa com alguns profissionais do Corpo de 

Bombeiros, fui informado que a situação do nosso município é bastante preocupante, após a segunda 

quinzena de março está prevista para União dos Palmares uma tromba d’agua inesperada. Gostaria 

de requerer do Prefeito que seja criado uma força tarefa envolvendo SEINFRA, SAAE, Secretaria de 

Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Defesa Civil, no intuito de percorrer o nosso município 

para ver todos as questões de inundação, desabamento, moradores que ainda estão em áreas de 

riscos, temos que tentar prever algumas situações. O Requerimento foi colocado em discussão e 

aprovado. Sobre rumores da possível venda do Zumbi Esporte Club, não se trata de uma venda de 

fato, são direitos que são passados para outra diretoria, apesar de envolver dinheiro, pela Lei não é 

uma venda. Infelizmente colocaram toda culpa no empresário Enedino, mais só sabe o quanto custa 

manter um time quem realmente entende de esporte, muitos gostam de esporte, mais não se 

disponibilizam patrocinar, são muitos comentários desnecessários e sem fundamento nenhum. 

Informa que entrou em contato com o Prefeito e, sobre a situação do time o mesmo informou que tive 

algumas reuniões com lideranças da confederação e vai tentar reverter o quadro para que o Zumbi 

Esporte Club não saia da cidade, trata-se de um patrimônio histórico nosso, somos sabedores que o 

time não pode ser da Prefeitura, trata-se de coisas particulares tem que ter uma comissão 

organizadora, espero que tudo seja resolvido. O secretário de Esporte Luciano Peixoto, precisa 

entender que o esporte abrange várias áreas, não só o futebol, existem um leque extenso, precisamos 
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desenvolver o esporte em nossa cidade. Peço a população que entenda um pouco o nosso papel, 

sugira ideias para resolver os problemas o município precisa de soluções e não de críticas em grupos 

de whatssap. Sobre a posição do empresário Enedino, entendo quando o mesmo fala de custos para 

manter o time, é um conjunto de coisas e várias preocupações e compromissos surgem. O Presidente 

esclarece que comunga com as palavras do Nobre Par Neto Cavalcanti, de fato o Zumbi Esporte Club 

é uma patrimônio nosso, é nossa história, quero parabeniza-lo na pessoas do seu a Vô, pois foi um 

dos fundadores do time e certamente estaria muito feliz com sua postura em relação esse assunto; O 

Vereador Ricardo Leão Praxedes saúda a todos presentes, parabeniza ao tempo em que agradece ao 

Nobre Par Dé Mototaxi pelas bodas de prata, que Deus ilumine seu caminho juntamente com toda sua 

família. Solicita do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras informações acerca de onde se 

encontra a serra elétrica usada par cortar bois no matadouro público da nossa cidade, pois segundo 

informações o objeto de patrimônio público estaria sendo usada no município de Santana de Mundaú, 

ou seja, nossos marchantes não está tendo o direito de usufruir do objeto que na verdade pertence a 

nossa cidade. Sobre o Zumbi Esporte Club, trata-se de uma grande perda, é nossa história, fiz parte 

dessa história, fui atleta e me sinto triste sobre tudo que vem acontecendo, mais difícil ainda é ouvir 

o Prefeito fingir que não sabia de nada, isso não existe, quero que fique registrado, meus irmãos 

tornaram-se atleta tendo seu início no Zumbi Esporte Club, com a ajuda de muitos treinadores e 

fundadores, lhes foram dadas oportunidades é a história da minha família, nosso município vem 

sendo mal administrado, são inúmeras irregularidades e nada é feito a respeito, são impostos não 

recolhidos, é inadmissível coisas que vem acontecendo, segundo o Ministério Publico o Prefeito é 

chefe de quadrilha. Sobre o SAAE o controlador não teve condições de pagar o IPVA do seu próprio 

carro, hoje está construindo uma mansão, trata-se de dinheiro do SAAE, por isso que o Prefeito não 

tem pulso para impor nada, vive nas mãos do que estão na administração e tem que seguir fingindo 

não saber de nada. O Presidente pede que na condição de Presidente da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final o obre par Ricardo Praxedes receba o oficio enviando cópia do Projeto de Lei 

nº 178/2018, onde trata do reajuste dos salários dos servidores efetivos Serviço Autônomo de Agua e 

Esgoto – SAAE, para que seja dado continuidade aos trabalhos da comissão. O Vereador Ricardo 

informa que iremos tratar desse assunto, mais quero primeiro em comum acordo com todos ver uma 

forma de resolver algumas questões, pois aquela autarquia vem faltando com respeito para conosco. 

O Vereador Cícero Aureliano esclarece que na sua opinião os servidores não tem culpa alguma da 

má administração daquela autarquia, somos sabedores que os 5% (cinco por cento) ofertado é 

injusto, mais temos que fazer nosso papel, trata-se apenas de servidores efetivos, não vejo problema 

nenhum em apreciar a matéria, quero deixar claro que não tenho nada contra a pessoa do Wellington, 

mais ele está fazendo uma péssima administração. Peço ao Nobre Par Ricardo que na qualidade de 

presidente da comissão, aprecie a matéria o mais breve possível, temos que manter uma linha de 

organização. O Vereador Ricardo esclarece que não haverá empecilho, mais é difícil, precisamos de 

informações sobre funcionários, são valores de salario desconhecidos, já foram vários pedidos e 

nunca fomos atendidos, agora chegou a nossa hora, temos obrigação de fiscalizar. O Presidente 

informa que em reunião juntamente com alguns vereadores e o consultor jurídico, onde informei a 

todos que esta casa irá cobrar daquela autarquia de forma efetiva, temos nossas obrigações, mais 

também temos nossos direitos. Os funcionários foram solidários e entenderam a situação, a Mesa 

Diretora irá cobrar, peço a Vossa Excelência que seja dado continuidade aos tramites para aprovação 

da matéria, os servidores não tem culpa de nada, vamos cobrar de outra forma efetiva e contundente; 

O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos presentes, parabeniza o Nobre Par Dé Mototaxi 

pelas bodas de prata, a luta é grande mais com Deus vencemos a cada dia. Informa que em reunião 

pela manhã com os servidores do SAAE, foi explicado que esta casa não tem absolutamente nada 

contra nenhum servidor daquela Autarquia, eles se mostraram bem solidários e entenderam nossos 

motivos. Solicita que seja enviado oficio de agradecimento ao Secretário de Educação Lindolfo 

Gomes pela inclusão do EJA no povoado caborje e sitio pindoba I, foi realizado uma análise e o pedido 

foi atendido, já estão todos estudando. Solicita ainda da SMTT que sejam feitas vistorias nas ruas 

Juvenal Mendonça e na rua Cana Brava durante os horários de maior trafego, com intuito de 

desobstruir o transito, evitando assim futuros acidentes dentre outros transtornos. Sobre o Zumbi 

Esporte Club, ouvi relatos sobre a venda e fiquei triste, em outra oportunidade votamos em um Projeto 

onde foi doado ao club cerca um valor em dinheiro para reerguer o time e fomos muito criticados, 



hoje as críticas continuam porque não ajudamos, difícil, mais gostaria de saber para foi o dinheiro. O 

Vereador Neto Cavalcanti esclarece que o dinheiro aprovado na época serviu para taxas do ano de 

2017, as despesas atuais são de 2018, onde o empresário Enedino alegou que não teria como arcar 

com as despesas para colocar o time na liga para 2019, pois tudo gera custos altos. O Vereador 

Manoel Messias, explana que entende tudo, mais nos mostramos disponível para ajudar, temos que 

tentar resolver a questão, secretários dialoguem busquem soluções peça ajuda se for necessário, o 

que não pode acontecer é perder o patrimônio histórico da nossa cidade. Solicita do contador Manoel 

Lima que seja agendado uma reunião com o responsável direto pela individualização do FGTS junto 

à Caixa Econômica Federal; O Vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos presentes, sobre o 

esporte quero informar a todos que estou à disposição para tentar resolver qualquer problema, se 

trata de uma questão muito importante. Solicita do Diretor do SAAE que seja providenciada uma 

extensão da rede de agua na Camaratuba, hoje existem várias casas que disponibilizam dos serviços 

de abastecimento de agua. Gostaria de agradecer a todos que me parabenizaram pelas bodas de 

prata, a luta é diária, mais a família é muito importante na vida de todos, em meio a isso quero entregar 

uma lembrancinha a todos os Edis presentes, a festa foi direcionada para casais, infelizmente o 

convite não se estendeu para todos. O Vereador Neto Cavalcanti parabeniza o casal e agradece o 

presente, foi o melhor presente que ganhei esse ano; O Presidente solicita oficio em nome de todos 

os vereadores e funcionários desta casa parabenizando o Nobre Par Dé Mototaxi e sua esposa 

Dorinha pelos 25 anos de casamento, é uma grande vitória que Deus ilumine toda sua família. Solicita 

do Secretario de Urbanização Habitação e Obras que seja realizado reparo no calçamento da Rua São 

Marcos no Conjunto Sagrada Família; O Vereador José Ailton Tenório saúda a todos presentes 

parabeniza ao tempo em que agradece ao Nobre Par Dé Mototaxi pelo presente, o melhor da festa em 

ganhei de presente a palavra de Deus; 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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