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Aos quatro (04) dias do mês de novembro de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária convidando o Vereador Neto Cavalcante para fazer 

parte da mesa, onde o mesmo assumiu a 2º secretaria, em seguida o 1º secretário fez a 

chamada de presença dos Edis constatando a falta justificada do vereador Sandro Jorge da 

Silva. O 2º Secretário fez a leitura das Atas anteriores de nº.s 33º, 34º, 35º e 36º as quais 

foram aprovadas por unanimidade. 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; Ofício nº. 135/2019 da Secretaria de Educação em 

resposta ao Oficio do Vereador Cícero Aureliano, informa que o pedido de Adesão ao 

Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares para estados e município, já foi realizado 

junto ao Governo Federal, em resposta foram selecionadas as Escolas Municipais João 

Costa de Oliveira e Edvar Souza Santos para concorrerem, esta secretaria aguarda mais 

instruções sobre o assuntos; Ofício nº. 133/2019, informa que já foi entregue ao Núcleo de 

Identidade Étnico Racial – NIER para ser trabalhado na disciplina de Cultura palmarina, a 

história do Doutor Professo Fenando Antônio da Silva; Ofício nº. 134/2019 da Secretaria de 

Educação, encaminha os balancetes mensais referentes aos meses de maio, junho, julho e 

agosto de 2019; Ofício da Comissão de Educação de Alagoas, convida a todos para 

Audiência Pública para tratarmos sobres os precatórios do FUNDEF, que será realizada no 

dia 13 de novembro, quarta-feira as 19:00, neste poder; Ofício nº. 081/2019 da Secretaria de 

Cultura, solicita lista das autoridades para incluir nos presentes na Serra da Barriga: Ofício 

nº. 490/2019 da Secretaria de Saúde, encaminha balancetes referentes aos meses de julho e 

agosto de 2019: Ofício nº. 006/2019 da Secretaria de Finanças, encaminha balancetes 

referentes aos meses Julho e Agosto de 2019; Ofício nº. 78/2019 da Fundação Cultural 

Palmares, convida todos Nobre Vereadores para os eventos a ser comemorado no Dia 

Nacional da Consciência Negra no Parque Memorial Quilombo do Palmares, dia de reflexão 

sobre a importância da cultura e do povo africano: Ofício nº. 001/2019, solicita de todos os 

vereadores ajuda financeira ou objetos para os festejos em comemoração a Festa de Padre 

Cícero e Santa Luzia no Sitio Pindoba II, que será realizada nos dias 16 e 17 do corrente 

mês e ano, a partir da 21:00 horas: Projeto de Lei nº. 337/2019 oriundo do Executivo, que 

dispõe sobre a Doação da Rodoviária Povina Cavalcanti ao Estado de Alagoas. Lido e 

encaminhado as comissões competentes para parecer: Projeto de Lei nº. 006/2019 que 

dispõe sobre a Proibição da Suspensão de Serviços Básicos de Fornecimento de Agua e 

Energia Elétrica em Finais de Semana e Vésperas de feriados no Município de União dos 

Palmares. Lido e encaminhado as comissões competentes para pareceres: Projeto de Lei 

oriundo do Legislativo nº. 007/2019, que dá nome ao Conjunto Conhecido como Newton 

Pereira. Lido e encaminhado as comissões competentes para pareceres: Projeto de Lei nº. 

008/2019, oriundo do Poder Legislativo que dispõe sobre a Concessão de Nomes as Ruas e 

Avenidas do Conjunto Residencial Newton Pereira. Lido e encaminhado as comissões 

competentes para pareceres: Projeto de Lei nº. 162/2019 oriundo do Poder Executivo, que 
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dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentaria do Município 

de União dos Palmares para o Exercício Financeiro de 2020. Aprovado juntamente com 

seus respectivos pareceres: Requerimento nº. 045/2019 ao Secretário Junior Menezes, 

requer que seja realizado a reforma da Praça Central no Distrito de Rocha Cavalcante. Após 

anuência de todos os presentes o referido requerimento foi aprovado: facultada a palavra o 

Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes, hoje nesta noite quero parabenizar 

todos os vereadores, irei sentir saudades deste parlamento, nós juntos tomamos uma 

medida única nunca vista nesta casa, no caso dos aposentados, conseguimos avançar, o 

gestor pagou e esta resolvendo cada situação em individual, sabemos que foram tirado 

indevidamente algumas vantagens dos aposentados, alegando que iria ser dividido em 

parcelas o que faltava, não aceitamos logicamente, de modo que gostaria de sugerir a 

todos sabemos que no fim de ano tem um dinheiro para entrar no orçamento do município 

e, que um pouco seja dividido com os aposentados para sanar a divida que ainda falta, em 

conversa o Prefeito nos comunicou que foi um erro da pasta e que o mesmo não imaginou 

que tudo tivesse essa proporção. O vereador Ricardo Praxedes parabeniza a todos pelo 

fechamento da pauta, mais peço a todos que informações mais precisas sejam enviadas, 

calendário de pagamento para que possamos saber de fato quando tudo irá ser sanado, foi 

pago aos aposentados apenas um mês, temos outros atrasos, temos que ter algo concreto. 

O Vereador Cicero Aureliano conclui que sim, concorda com o Nobre Ricardo Praxedes, 

mas temos que reconhecer que o gestor se dispôs a resolver, tivemos conquistas sim, se 

mostrando sensível e se dispôs a devolver os atrasados até dezembro, mais de fato 

precisamos sim de um calendário. Quero ainda pedir ao Presidente da casa que seja 

marcada uma reunião com o Gestor para que possamos nos reunir juntamente com 

representantes dos aposentados em geral, para definirmos uma data para resolução de 

tudo. Quero convidar a todos a participar da Audiência Pública que será realizada no 

plenário desta casa no dia 12 do corrente mês e ano, onde o assunto será mais uma vez a 

segurança publica do nosso município, assunto pertinente e muito importante para todos. 

O Presidente informa a todos que sobre o assunto dos aposentados conseguimos ganhar 

uma batalha não a guerra, estamos aqui para lutar por todos de forma efetiva, essa casa só 

vai baixar a guarda quando for resolvida a questão do pagamentos de vocês, vamos 

procurar o Prefeito para que seja definido um calendário, se houve erro terá que ser 

corrigido, exerceremos nosso papel que fiscalizar e cobrar defendendo todos, essa casa 

tem compromisso com o município, é inaceitável tudo que aconteceu: O Vereadores Elton 

Costa sugere que a pauta continue trancada caso a situação não seja resolvida a situação 

dos aposentados, somos sabedores que as promessas geralmente não são cumpridas por 

parte do gestor, não devemos confiar, as desculpas são diversas.   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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