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Aos nove (09) dias do mês de setembro de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária, em seguida o 1º secretário fez a chamada de 

presença dos Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Manoel Messias da 

Silva, Maria José Gomes da Silva e Raphael Albuquerque Pedrosa. O 2º Secretário fez a 

leitura da Ata anterior que após discussão pelos presentes. O 1º Secretario dá início a 

leitura da ordem do dia e do expediente da semana: faz a leitura do Jornal Folha Serrana o 

qual explana algumas das principais notícias sobre o município; Despacho do Gabinete do 

Prefeito, em resposta a solicitação do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, informa que 

as obras da Praça da BR104 já foram retomadas, quanto aos ferros velhos a Procuradoria 

Municipal está ciente da situação; Ofício nº. 105/2019/GAPRE/AL, solicita devolução do 

Projeto de Lei nº. 330/2019 para que sejam feitas as devidas correções; Comunicado, o 

Presidente informa a todos presentes que através de portaria será formada uma comissão 

composta pelos Vereadores Cícero Aurelino, Paulo Alves Cavalcante Neto, José Ailton 

Tenório Cavalcante, Emanuel Gomes Balbino e Manoel Messias da Silva para averiguar 

possíveis denúncias de irregularidades publicadas pelo canal de notícias BR104; Ofício nº. 

002/2019 do Gabinete do Vereador Elton Costa Acioli relator da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final, solicita um prazo de 21 dias visto que ainda não pode opinar 

sobre a legalidade do Projeto de Lei nº. 333/2019, visto que irei procurar a Superintendência 

da SMTT para melhores esclarecimentos. Após anuência de todos foi concedido o prazo; 

Ofício nº. 002/2019 de autoria do relator da comissão de Legislação Justiça e Redação Final 

solicita prazo para uma análise mais detalhada sobre o resumo detalhado das novas 

mudanças no novo Plano Diretor. Após anuência de todos foi concedido o prazo; 

Requerimento de autoria do Vereador Elton Costa Acioli, requer do Chefe de Arrecadação 

Municipal informações acerca regularidades fiscal dos prestadores de serviço de 

transporte ao município. Após discussão o requerimento foi aprovado; Comunicado da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final comunicam que irá realizar por meios 

cabíveis averiguação da supostas denúncias de irregularidades no Serviço Autônomo de 

Agua e Esgoto – SAAE apontadas pelo canal de notícias BR104; Ofício nº. 54 2º Promotoria 

de Justiça, recomendação nº. 001/2019, recomenda que os Parlamentares adotem os 

cuidados necessário na avaliação do Projeto de Lei 330/2019, a fim de evitar que dinheiro 

público sirva para financiar clubes esportivos; Projeto de Lei nº. 332/2019 que Cria o 

Programa de Agentes Culturais do Município de União dos Palmares. Aprovado juntamente 

com seus respectivos pareceres das comissões de Legislação Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento; facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a 

todos os presentes. Requer do Secretario Geral de Administração que sejam tomadas 

providencias em reparos nos banheiros da Praça de Alimentação, temos poucos banheiros 

publico a ofertar e os que temos encontra-se inacessíveis por conta de manutenção e 

reparos, peço ainda que seja disponibilizado um funcionário para dar suporte em limpeza 

diariamente, por se tratar algo público a limpeza tem que ser feita com frequência. Solicita 

do Gestor Municipal, bem como do Secretario de Planejamento que seja informado qual o 

prazo esta previsto para retirada dos ferros velhos da Rua Maria Carmelita no Bairro 
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Roberto Correia de Araújo, está impedindo que pedestres circulem pelo local, dificultando 

ainda a conclusão da obra que será o cartão postal da cidade. O Presidente parabeniza o 

Nobre Par pela iniciativa é necessário que medidas sejam tomadas nesse sentido; O 

Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os presentes. Relatou algumas opiniões de 

pessoas nas redes sociais de supostas irregularidades no Serviço do Autônomo de Agua e 

Esgoto – SAAE, informa que a comissão irá sim visitar o SAAE e averiguar as denuncias, 

porem vamos ouvir o Diretor da Autarquia para que tudo seja esclarecido. Temos varias 

outras coisas acontecendo em nosso município, tenho informações de que as motos novas 

que estão prestando serviço a SMTT estão com documentos irregulares, são pequenas 

coisas que nos entristecem, venho fazendo o meu papel e levarei ao Ministério Público 

tudo que achar que seja necessário. Quero parabenizar o Presidente Elvinho pelo empenho 

e trabalho que o mesmo vem desenvolvendo nesta casa; O Vereador Elton Costa Acioli 

saúda a todos os presentes. Sobre a obra da Rua Maria Carmelita acredito que não apenas 

ela, mas todas as obras na cidade é a velha pratica da politica arcaica que é induzir o 

eleitor a votar por obras. Sobre o SAAE eu e os membros da comissão iremos sim 

investigar, tem muitas coisas a ser esclarecido, diante de tantas informações que foram 

divulgadas precisamos nos posicionar sobre o assunto. Requer do Prefeito que seja 

construída uma Praça no Bairro Abolição. Requer do Secretario de Planejamento 

informações sobre a demolição da quadra de futevôlei e um terreno onde iria ser 

construída uma igreja no Conjunto Padre Donald. O Presidente esclarece que existia uma 

ação judicial entre o Dono da Granja Almeida e o município na qual resultou em ganho de 

causa ao empresário, anos atrás o mesmo doou apenas uma área na qual foi construído 

um Posto de saúde, as demais áreas que foi construída a quadra e a igreja é de 

propriedade da Granja Almeida, na oportunidade foram varias as tentativas  negociar para 

que nada fosse desfeito, mas o proprietário deseja ampliar o negocio precisando do 

espaço e não aceitou nenhuma proposta resultando na demolição. Requer do Secretario de 

Planejamento quais os motivos do município esta no CAUC e, quais as medidas estão 

sendo tomadas para resolver a situação caso a informada proceda, tenho alguns planos 

sobre obras que o município não poderá receber os recursos caso permaneça negativado. 

A meses atrás solicitei varias informações a secretaria de educação, mais até o presente 

não fui respondido, solicitei do ministério publico e também nada foi feito, enquanto a 

pratica da politica de troca de contrato por votos não acabar o munícipio não realizará 

concurso público impedindo que os nossos jovens possa votar consciente; O Vereador 

Cicero Aureliano saúda a todos os presentes. Informa que em Audiência Pública na 

Assembleia Legislativa foi evidente a alegria nos pronunciamentos sobre os matadouros 

públicos, o Deputado Estadual Inácio Loyola pela autoria da matéria por defender a 

permanência dos matadouros nos estado de alagoas, bem como o Deputado Francisco 

Tenório, que foi feliz quando critica o governo do estado dizendo que o mesmo diz que a 

decisão foi equivocada, os municípios não podem ficar sem esse instrumento de trabalho 

aos munícipes, o assunto é antigo existe verbas disponíveis há anos. Hoje pela manha 

tivemos a oportunidade de pedir ao Prefeito que seja enviado a esta casa com urgente os 

projetos do matadouro e o da fábrica de automóveis de solinha e o mesmo me garantiu que 

enviará o mais breve possível, não podemos perder a oportunidade. O Vereador Ailton 

Tenório explana que na audiência pública sentiu que existe pessoas que são claramente 

contra a construção de matadouros nos municípios, foi mencionado por anumeras vezes 

convênios com Mafrial dentre outros prestadores desses serviços, quem se posicionar 

desta maneira não acompanha de fato o dia a dia dos municípios e não entendem as 

dificuldades que pessoas que sobrevivem desse comercio passam, precisamos nos 

empenhar nesse assunto, para que não cresça ainda mais qualquer pensamento contra, 

não se pode tratar como capitais município que não disponibilizam de recursos suficientes 



para suportar os custos de serviços como estes. O Vereador Cicero Aureliano parabeniza o 

Deputado Estadual Inácio Loyola pela realização da Audiência Pública. Sobre a situação do 

SAAE que é uma imensa satisfação compor essa comissão, não é uma situação confortável 

para os funcionários da Autarquia ouvir comentários tão complexo. Peço aos nobres que 

compõem a comissão que tudo seja realizado com clareza façamos um ofício informando o 

dia que realizaremos a visita e com muita cautela possamos averiguar toda situação. O 

Vereador Neto Cavalcanti explana que é um prazer fazer parte da comissão, há muito tempo 

discutimos sobre o SAAE e, esclarecer todos os fatos é um dos nossos trabalhos nesta 

casa. Peço que a Mesa Diretora tome providencias quanto aos vereadores não 

permanecerem nas sessões, fico triste presenciar situações como estás todos tem 

imprevisto, mas também temos compromisso com todos os presentes nesta casa. Sobre o 

avanço a SMTT fiquei triste por que não ouvi em nenhum momento o nome do Nobre 

Vereador Tita, somos sabedores o mesmo foi o que mais se empenhou em lutar pela classe 

e não foi reconhecido pela gestão. Fui questionado a respeito de uma matéria que 

apresentei sobre o pagamento do 13º salario dos servidores públicos na data dos seus 

aniversários, onde a secretaria de comunicação iria apresentar uma matéria, na 

oportunidade pedi que na publicação constasse o autor da ideia apresentada, mas até hoje 

a matéria nunca saiu da prefeitura, quero que nossas matérias sejam reconhecidas, para 

que todos saibam de fato quem são os idealizadores na maioria das vezes. O Vereador 

Cícero Aureliano agradece ao Nobre pelo reconhecimento e, mesmo sem ser reconhecido 

pelo Chefe do Executivo continuaremos trabalhando é uma honra pode contribuir para o 

desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria de pedir aos presentes que o Vereador Neto 

Cavalcanti ficasse a frente a comissão de averiguação no SAAE, peço que marque para que 

possamos deliberar a visita a Autarquia para junto com toda documentação necessária 

possamos averiguar todas as informações. Quero agradecer ao Presidente e a Comissão 

de Legislação e Justiça e pedir a compreensão de todos para não ultrapassarmos os 

limites da legalidade e de forma efetiva realizarmos os trabalhos de averiguação. O 

Vereador Sandro Jorge parabeniza o Nobre Par Cicero Aureliano pelo pronunciamento 

sobre o matadouro, é difícil a situação de quem sobrevive desse comercio, não podemos 

deixar que os nossos munícipes sejam penalizados por falta de responsabilidade de A ou 

B, concordo com o Nobre Par Ailton, não vejo muito empenho por parte do governador, 

temos nos empenhar e juntos encontrar uma saída para o bem da população. O vereador 

Cicero Aureliano pede a todos os presentes que pré-agendado audiência pública com a 

presença de Deputados e autoridades competentes juntamente com todos os marchantes 

da região da mata, lutando juntos não perderemos o direito de ser a cidade polo pra 

construção do matadouro público. Não havendo mais orador nesta noite o Presidente 

agradeceu a todos os presentes e encerrou a presente 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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