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Aos dezoito (18) dias do mês de março 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 presentes todos 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 036/2019/GAPRE/PMUP/AL em resposta 

ao Ofício nº 084/2019, informa que o pleito será estudado pelo setor jurídico, breve será 

atendido; Ofício nº. 033/2019/GAPRE/PMUP/AL em resposta ao Ofício nº. 099/2019, relação 

de todos todas as secretarias com seus respectivos secretários; Ofício nº. 121/2019 GSMS, 

relação de todos os pacientes portadores de glaucoma cadastrados; Ofício nº 

034/2019/GAPRE/PMUP/AL em resposta a Indicação de autoria do vereador Cícero 

Aureliano n  ֻ º.01/2019, informa que as informações foram encaminhadas para o Setor 

Jurídico; Ofício nº. 030/2019/SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 94/2019 informa que o 

instrumento a que é solicitado a informação é de responsabilidade da Secretaria de 

Municipal de Agricultura; Ofício nº. 031/201//SEINFRA em resposta ao Ofício nº. 104/2019 

informa que o pleito solicitado será atendido o mais rápido possível; Ofício nº. 

032/2019/SEINFRA em resposta ao Requerimento nº. 01/2019, informa que o pleito 

requerido já foi enviado para as secretarias de Planejamento e Procuradoria Municipal, 

onde os mesmos se tornam responsáveis pelo assunto citado; Ofício nº. 033/2019/SEINFRA 

em resposta ao Ofício nº. 004/2019, comunico que já foi solicitado ao DER (Departamento 

de Estradas e Rodagens), órgão ao qual será parceiro do município em relação ao assunto 

retomado; Ofício nº. 120/2019 GSMS em resposta ao Ofício nº. 79/2019, esclarece que o 

gerenciamento de vagas do programa mais médicos é de responsabilidade do Ministério da 

Saúde. Atualmente estamos com três unidades, que os médicos pertencem ao Programa 

Mais Médicos, tudo está sendo feito para tentar sanar todos os problemas nesse sentido. 

Saliento ainda que estamos em contato constante com a coordenação estadual e nacional 

do programa, solicitando a substituição desses médicos; Projeto de Lei nº. 001/2019 

Acrescenta parágrafo único ao Artigo 27 da Lei Municipal nº. 1060/2006 de 12 de julho de 

20016. O Projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes; indicação nº. 003/2019 

de autoria do Vereador Cícero Aureliano, reindica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que 

seja criado uma divisão especial dentro da Guarda Municipal denominada de GME (Guarda 

Municipal Escolar) com o objetivo de dar segurança aos nossos estudantes e 

trabalhadores da educação. Em discussão o autor da matéria explanou vários pontos 

importantes sobre os riscos que a tecnologia vem trazendo para os nossos jovens, uma 

linha tênue entre o conhecimento e informações erradas, temos que observar 

cuidadosamente nossas crianças, tem que ser feito algo para inibir ações como estas que 

aconteceu em na escola de Suzano, guardas escolares inibiriam tais atuações, pois as 

entradas e saídas de alunos iriam ser observadas. Hoje existem jogos que de alguma forma 

chamam atenção, em principal dos jovens, formando opiniões com ideias totalmente 
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erradas, levando assim a todas essas tragédias que vem acontecendo nos últimos dias. A 

indicação foi colocada em discussão e aprovada; O Presidente convida o Gerente da Caixa 

Econômica Federal, O Contador da Prefeitura Manoel Lima, o Tita Presidente da SINTPMUP 

e a Flavia Presidente do SINTEAL para se fazer presente na próxima sessão ordinária do 

dia 25 de março de 2019, onde serão ser esclarecidos assuntos referentes ao FGTS dos 

servidores municipais. Após anuência de todos dar boa noite a todos presentes e passa a 

coordenação dos trabalhos a Vice-Presidente Maria José Gomes da Silva; O Vereador José 

Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos presentes, parabeniza o Nobre Par Tita pela 

matéria apresentada, proteger nossos jovens e crianças é muito importante, temos que 

cobrar resultados, sugerir ideias de acordo ao novo mundo que vivemos hoje, é nosso 

trabalho proteger a população. Parabeniza ao tempo em que agradece o Secretario Junior 

Menezes pelo atendimento a minha solicitação, retirando assim um entulho que se 

encontrava no Conjunto Newton Pereira, toda equipe estão de parabéns. Informa que em 

reunião com o Conselho de Saúde aconteceu um fato inusitado, onde um agente de saúde 

falou que no posto de saúde do Muquem não tinha medicamento, após os relatos fui 

pessoalmente acompanhado da responsável pela entrega de medicamentos do citado 

posto e o agente de fez a denúncia, mais não foi constatado a falta de remédios. São 

comentários sem fundamentos, isso só prejudica a população. A Secretaria de Saúde me 

mostrou o estoque de remédios do município, o básico tem sim, eu pessoal verifiquei. 

Convida a todos os vereadores a se fazer presente na conferência do Conselho de Saúde 

que será realizada na AABB; O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto solicita do Prefeito, 

que seja anexada a Lei nº. 1363/2019 a redação da Emenda nº. 003/2018 de minha autoria 

aprovada nesta casa, após todo tramite foi enviado toda documentação para o executivo, 

mais não foi inclusa na redação da nova lei, pede ainda que cópia de todo tramite seja 

enviada a Procuradoria do Município. Peço a esta casa que acompanhe os prazos, para que 

esse tipo de coisa não passe mais despercebido. Requer do Secretário de Planejamento 

juntamente com todos os órgãos responsáveis que seja realizada uma organização na Rua 

Juvenal Mendonça, se trata de uma rua de grande circulação, cargas e descargas a todo 

tempo, sem contar com as obstruções das calçadas, dificultando assim a circulação dos 

pedestres é necessário toda uma organização em toda a rua, a população cresceu, tudo 

mudou. O requerimento foi colocado em discussão e aprovado. Requer ainda do Secretário 

Junior Menezes que seja providenciado com urgência lixeiras para todo nosso município, 

ao circularmos pela cidade, não se encontra onde depositar o nosso lixo. O requerimento 

foi colocado em discussão e aprovado; O Vereador José Lourenço parabeniza o Nobre Par 

Neto pela a matéria apresentada, lixeiras é necessário sim, uma cidade limpa é uma das 

melhores coisas; O Vereador Jailson Vicente de Melo saúda a todos presentes. Requer do 

Secretário Junior Menezes que seja realizada uma limpeza em todo mercado público, em 

principal na parte onde são comercializados farinha, feijão e etc., os comerciantes 

informaram que o aparecimento de ratos e baratas é frequente no local, podendo assim 

contaminar os produtos. O requerimento foi colocado em discussão e aprovado; O 

Vereador Manoel Messias saúda a todos, solicita do Presidente dos transportes escolar 

Marcelo que seja feito algo sobre um grupo de alunos que ficam concentrado ao lado da 

Escola Jorge de Lima, pois um determinado gripo ficam atravessando a rua sem 

preocupação alguma de olhar o trânsito, de forma que é um risco grande tanto para nós 

motoristas quanto para eles que circulam pelo local, gostaria que fosse tomado 

providencias nesse sentido. Requer do Secretário Junior Menezes que juntamente com o 

Secretário de Planejamento e o Prefeito seja urbanizada toda a área que liga os bairros 

Abolição, Conjunto Santa Maria Madalena e a Juvenal Mendonça, é grande a circulação de 

veículos e outros transportes pelos locais, pois temos escolas e outros pontos, precisando 



assim ter uma melhor aparência de um modo geral. O requerimento foi colocado em 

discussão e aprovado; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos presentes, fez algumas 

explanações sobre alguns serviços que forma ofertados a comunidade, contratei medico, 

enfermeiro que após triagem foram atendidos e medicados alguns munícipes atendidos na 

oportunidade, se tratava de um sonho meu que realizei, tenho ainda vários a serem 

realizado. Sobre a saúde não posso dizer que melhorou, já constatei inúmeras vezes 

postos de saúde que não tinham remédios, os atendimentos por via de pedido de vereador 

é fácil, mais isso não pode acontecer, fico triste presenciar algumas situações desumano. 

Sobre o trânsito na Juvenal Mendonça é absurdo, as pessoas se sentem dono da rua, 

União dos Palmares parece brincadeira, são leis que beneficiam uns e desfavorecem 

outros, não dar para entender, não vemos administração, mais sim desculpas. A 

problemática da construção do hospital, as obras estão a passo de tartaruga, poderia 

agilizar, mais não vemos nada sendo feito, é necessário que o Prefeito cobre do estado, 

sabemos que se trata de obra estadual, mais com interesse tudo é agilizado, vão deixar 

para concluir essas obras perto da campanhas, a velha pratica da política arcaica da nossa 

cidade; O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto, solicita do Comandante do 2º PBM que 

seja intensificado as rondas na Praça Costa Rego, em principal no período entre as 18:00 

horas até as 22:00, horários de maior circulação pelo local, a praça na sua estrutura 

ambiente necessita que a luz seja diminuída, temos um coreto onde hoje está sendo usado 

para o uso de drogas e pequenos delitos; A Presidente em exercício Maria Jose Gomes da 

Silva fez algumas explanações sobre alguns programas de rádios de nossa cidade, 

ouvimos muitos absurdos, ouvi que porque sou presidente da Comissão Assistência Social 

e defesa do Cidadão tenho que viver fiscalizando, entendo quais são as minhas funções, 

não tenho obrigação de brigar com ninguém, faço minha parte cobro, peço, indico, porém 

faço o que posso. Sobre a saúde na minha opinião melhorou 50% falta várias coisas ainda, 

temos que tratar todos com respeito, segundo palavras do Radialista Nivaldo Marinho que 

todos nesta casa tem que sair para renovar todas as cadeiras, ele se acha melhor que todo 

mundo, falou ainda que não devemos ajudar ninguém com cestas básicas, ele não gosta de 

pobre, quero responder para ele que faço meu trabalho com dignidade, não me importo 

com comentários de ninguém, cada um com seus propósitos, tenho Deus no coração e 

nada me fará parar de ajudar as pessoas.  Não havendo mais orador nesta noite a 

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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