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Aos oito (08) dias do mês de abril 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 Elton Costa Acioli 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 leitura 

da ordem do dia e do expediente da semana: Requerimento nº. 004/2019, requer do Secretário 

Junior Menezes que seja recuperado o calçamento do Conjunto Residencial Nova Esperança, 

precisamente nas margens do córrego, devido as constantes reclamações sobre deterioração 

do mesmo e com as proximidades das chuvas provavelmente irá causar transtornos aos 

moradores daquela localidade. O Requerimento foi posto em discussão e em seguida 

aprovado; Indicação nº. 001/2019, indica ao Prefeito a construção de uma Escola no Povoado 

Santa Fé, atualmente temos um quantitativo de 400 alunos e uma população de mais de 1.350 

habitantes no local acima citado, necessitando assim de outros meios mais viáveis para 

atender aquela comunidade; Facultada a palavra o vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a 

todos presentes. Requer do Secretário Junior Menezes que seja resolvida a questão de pontos 

de lixo que vem se formando na entrada da cidade e ao lado da Igreja Adventista do sétimo dia 

localizada no Loteamento Santa Maria Madalena. Requer ainda do Secretário Junior Menezes 

juntamente com a Superintendência da SMTT que seja construído dois quebra-molas na Rua 

Manoel Felix dos Santos localizada no Bairro Roberto Correia de Araújo. Gostaria de agradecer 

a Valdilene a Diretora da Escola Fernando Juazeiro pela disponibilização do espaço para que 

fosse realizado o encerramento de duas turmas do Curso Criar, Cortar e Costurar, aproveito a 

oportunidade e convido a todos a participarem, é totalmente gratuito, vem sendo uma 

maravilha poder proporcionar esse privilegio a todos. A Vereadora Maria Jose Gomes 

parabeniza o Nobre Par Dé Mototaxi pelo projeto é muito gratificante poder proporcionar esse 

tipo de coisa a população, também faço minha parte, consegui várias maquinas de costura que 

serão doadas as pessoas, para que todos venham poder ganhar seu pão de cada dia. O 

Presidente parabenizar o Nobre Vereador Dé Mototaxi e a Vereadora Maria pelas iniciativas a 

nossa população merece tudo de melhor que temos para oferecer, parabéns a todos; O 

Vereador Cícero Aureliano saúda a todos presentes. Pede licença ao Presidente, bem como, 

aos Nobre Pares para se retirar, pois o mesmo tem um compromisso marcado, mais antes 

gostaria de solicitar do Prefeito que fosse marcado uma reunião com alguns de nós vereadores 

e funcionários com a finalidade de discutir todo assunto abordado na Audiência Pública 

realizada no dia 24/01/2019, na oportunidade vários cursos foram ofertados para os nossos 

guardas e vigilantes escolares, infelizmente a maioria das nossas matérias não vem sendo 

atendidas, quando chega no executivo não obtemos resposta, é triste, mais é o que está 

acontecendo, o que a população não entende é que nós vereadores não temos o Poder de 

execução, esse dever é do executivo, nosso papel é sugerir, cobrar, venho honrando meu 

mandato apresentando matérias e cobrando, mais infelizmente não estamos sendo atendidos. 

Solicita do Secretário Junior Menezes que seja recolhido entulhos no Bairro Cohab Velha que 

ficaram depois de podas de arvores que ainda se encontram nos locais de origem. Requer do 

Secretario de Iluminação Pública que seja realizada a reposição de lâmpadas na Rua Orlando 

Gomes do Bairro Roberto Correia de Araújo, existem várias lâmpadas apagadas no local e, me 

foram feitos vários pedidos nesse sentido; O Vereador Ricardo saúda a todos presentes. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Gostaria de saber como está a situação dos balancetes trimestrais, pois são necessários que 

esta casa seja informada de tudo. O Presidente esclarece que tudo ainda está dentro dos 

prazos e, que se preciso for irá ser cobrado categoricamente por esta casa. O Vereador Ricardo 

Praxedes comunica que sobre seus pedidos de DAM dentre outras informações que foram 

solicitadas da prefeitura e do cartório, porém, mais uma vez não obtivemos resposta, diante de 

tudo amanhã mesmo irei comunicar o Ministério Público, mais uma vez. Requer do Diretor do 

SAAE os valores dos vencimentos de salários, gratificações dos anos de 2017 e 2019 do 

funcionário Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira. Gostaria de trazer a todos uma preocupação, o 

Prefeito mostra nas redes sociais que a prefeitura fez as estradas do Sitio Boa Vista, onde a 

realidade é outra, os moradores do local disseram que de fato as maquinas passaram no local, 

porém, teve efeito contrário, tirou todo o cascalho, que após as chuvas pioram o trajeto pelos 

locais, fazem propagandas que não existem. Requer do Prefeito informações de qual empresa 

que está fazendo este serviço nas estradas e quais os valores foram gastos nesta recuperação 

das estradas do Sitio Boa Vista. Após discussão a sugestão do Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto, o requerimento foi reformulado, requerendo apenas o nome da empresa 

responsável pela terraplanagem das estradas vicinais. Sobre o FGTS, a semanas atrás vieram a 

esta o Contador da Prefeitura Manoel Lima e o Gerente da Caixa Econômica Federal Valdemar, 

na minha opinião são manobras estranhas, pois o Manoel Lima participou em 2018 já na função 

de Contador do município de uma licitação de transporte no município é no mínimo estranho, 

estou aqui fazendo essa denúncia e já levei ao Ministério Público. Fez algumas explanações 

sobre o rateio do FUNDEB e expos opiniões sobre o assunto em relação a administração do 

prefeito Kil. Afirma que familiares do Prefeito está comprando as rotas do transporte, 

juntamente com o Secretário de Agricultura Sandro Couto, são várias irregularidades, na área 

de saúde e em todas as áreas do nosso município, é uma falta de respeito com o povo dessa 

cidade. O Presidente esclarece que sobre o FGTS, o Gerente da Caixa Econômica Federal 

deixou claro que agora os procedimentos irão ser cobrados daquela entidade bancaria, o 

mesmo deixou claro aqui nesta casa em seu pronunciamento; O Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto saúda a todos presentes nesta noite. Sobre a temática de denúncias do Nobre 

Par Ricardo Praxedes, quando o mesmo diz temos que fazer nossa parte, dar-se a entender que 

o restante dos vereadores estamos de braços cruzados, onde não é verdade. Sobre o FGTS 

tenho conhecimento de causa, culpar o Prefeito não é o caminho, pois o mesmo não pode tocar 

nesse recurso, o dinheiro é do servidor, nem a Caixa Econômica Federal pode usar esse 

dinheiro, na oportunidade pedimos para o Prefeito mudar de escritório e o mesmo atendeu o 

nosso pedido, ou seja, ajudou, é insano supor que ele não queira esse dinheiro circulando na 

cidade. Sobre o FUNDEB é outra questão onde na oportunidade foi votado esta casa um 

requerimento pedindo para dividir o dinheiro, tem alguns de nós que estamos mais informados 

sobre o assunto, tivemos várias reuniões sobre esse assunto e não lembro de ter visto Vossa 

Excelência Ricardo Praxedes em nenhuma dessas reuniões, depois dizer que não fizemos 

nossa parte, só falo com conhecimento de causa, não aceito de ninguém aqui dentro dizer não 

estou fazendo meu trabalho, respeito o trabalho de todos, mais não aceito ninguém tentando 

me jogar contra a população. Parabeniza a Secretaria de saúde Geanny Verget pelo brilhante 

trabalho realizado no evento de ontem na Avenida Monsenhor Clovis a Corrida Mais Saúde, são 

vários projetos realizados nesse sentido e vem melhorando a qualidade de vida de todos que 

participam, é uma sequência de trabalhos, zumba, funcional dentre outros, peço a mesma que 

continue com esses trabalhos e seja expandido em outros bairros, o incentivo a pratica de 

exercício é importante e melhora a qualidade de vida das pessoas. Pede a todos presentes e 

quem estiver ouvindo no momento e puder ofertar a doação que doe sangue para o Antony 

Albuquerque que trabalha como operador de áudio na Rádio Zumbi, o mesmo está com um 

problema muito grave de saúde e está precisando de sague tipo “O –“, gostaria de pedir para 

quem puder doar, estou disponível com carros e o que precisar, quem quiser doar pode 

procurar o banco de sangue do HU ou entrar em contato com telefone da Jessica que é irmã do 

Antony o número é (82) 991095204, peço a todos que ajudem, já agradeço antecipadamente a 

todos; O Vereador Manoel Messias da Silva agradece a todos os vereadores nesta noite, 



ficamos muito felizes, pois o FOGTS graças a Deus deu uma evoluída, graças ao trabalho em 

equipe de todos. Sobre o FUNDEB, tivemos mais de dez reuniões com o Prefeito e na 

oportunidade o Prefeito afirmou que o dinheiro chegando iria ser dividido com a categoria, não 

depende mais dos poderes Executivos e Legislativo. Solicita do Diretor do SAAE que seja 

realizado o serviço de saneamento básico na quadra 8 no Povoado Santa Fé, para que a 

Secretaria de Urbanização, Obras e Habitação continue seu trabalho no local. Solicita do 

Secretário de Agricultura Sandro Couto que seja informado a esta casa qual o dia ainda desta 

semana pode ser realizado a terraplanagem da estrada que dar acesso ao Sito Tatu. Parabeniza 

o atleta José Júlio pelo desempenho nas corridas, o mesmo vem representando nossa cidade 

em vários eventos esportista sido reconhecido por seu trabalho, parabéns pela garra e força de 

vontade; O Vereador Ricardo Praxedes pede desculpas a todos os vereadores que se sentiram 

ofendidos pelas minhas palavras, de maneira alguma quis ofender ninguém, tenho denúncias 

que o povo me trazem e informações que chegam até a mim. Sobre o FGTS tenho informações 

que esse dinheiro poderia ter sido pago em 2017. Ano passado o Prefeito queria implantar uma 

Cooperativa, sem preocupação alguma com os servidores. O Presidente esclarece que na 

oportunidade onde aconteceu uma viagem com alguns vereadores para conhecer como seria 

na pratica o trabalho da Cooperativa, ficou constatado que União dos Palmares não teria 

condições de ter esse serviços, pois a cidade onde foi implantado esse sistema se tratava de 

uma cidade bem desenvolvida, os vereadores eram contra e, de fato não houve a implantação, 

a empresa não provou que sairia mais barato para o município; O Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto, explana que sobre o FUNDEB e o FGTS diante de tudo exposto nesta noite, 

poderia debater por horas, pois tenho conhecimento de causa, sobre a viagem a Lauro de 

Freitas foi boa, porque viemos o caminho inteiro tentando convencer o Prefeito a não implantar 

esse sistema e funcionou, não vou me prolongar porque o fato de eu querer explicar e o Nobre 

Par Ricardo Praxedes querer entender estão longe de acontecer, não irei mais falar, porém, 

afirmo o Prefeito nunca atrapalhou pelo contrário ajudou no que foi necessário; O Presidente 

pede a Vice-Presidente Maria para assumir os trabalhos, pois o mesmo irá se pronunciar; O 

Vereador Alan Elves solicita que seja enviado um Ofício de pesar aos familiares do Seu Du, 

grande homem uma pessoa que contribuiu muito com nossa cidade. Requer da Secretaria de 

Iluminação Pública que seja realizado em levantamento em todo o município de União dos 

Palmares e que após, seja realizada todas as reposições de lâmpadas nos bairros desta cidade, 

hoje estamos tendo essa problemática em todos os bairros, iluminação pública é uma 

obrigação, a população paga a taxa de iluminação pública tem direito aos serviços. Requer 

ainda do Prefeito que seja informado a esta casa, como está a construção da barragem, o 

período chuvoso se aproxima tem que ser resolvida essa questão para que a agua possa ser 

armazenada, temos que tentar sanar esse problema. Pede a assessoria da casa que seja 

verificado quais ofícios ainda não foram respondidos, gostaria que aqueles que ainda não 

obtivemos respostas seja confeccionado e reformulados a cobrança; a Vereadora Maria José 

Gomes parabeniza a Aline Bento pelo trabalho que a mesma vem desenvolvendo a frente da 

PESTALOZZI, faça seu trabalho e continue sendo essa pessoa maravilhosa; 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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