
ATA DA 41º QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 

 

Aos dois (02) dias do mês de dezembro 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 dos Edis 

constatando as faltas justificadas dos vereadores José Lourenço da Silva, Raphael José 

Albuquerque Pedrosa e Ricardo Leão Praxedes. O 2º Secretário fez a leitura das Atas anteriores 

de nºs. 39º e 40º, que após discussão foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. O 1º 

Secretario dá início a leitura da ordem do dia e do expediente da semana: o 1º Secretário fez a 

leitura do Jornal folha Serrana, destacando algumas das principais matérias: Ofício dos 

Organizadores da Festa de Santa Luzia, convida ao tempo em que solicita colaboração referente 

a contratação do cantor Pedrinho Imperador no valor de R$ 1.500,00, a festa ocorrerá na Fazenda 

Serra Grande no dia 14 de dezembro tendo início as 22:00 horas; CTA nº. 1055/2019 da Empresa 

de Energia Elétrica Equatorial, informa ao Poder Legislativo debito de 181.053,55 (cento e oitenta 

e um mil cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) existente entre o município de 

União dos Palmares e a Empresa acima citada, tendo um prazo de 15 dias para quitar o débito 

existente. O Presidente solicita que seja enviado um Ofício a Empresa CIGIP a qual é responsável 

pela organização dos serviços de energia elétrica do município pedindo mais informações acerca 

deste suposto debito; Projeto de Lei nº. 155/2019 dispõe sobre doação de terreno localizado no 

Distrito Industrial Floriano Rosa. Lido e encaminhado as comissões competentes para parecer; 

Projeto de Lei nº. 339/2019 dispõe sobre doação de terreno localizado no Distrito Industrial 

Floriano Rosa. Lido e encaminhado as comissões competentes para parecer; Projeto de Lei nº. 

341/2019 dispõe sobre doação de terreno localizado no Distrito Industrial Floriano Rosa. Lido e 

encaminhado as comissões competentes para parecer. O Presidente informa que os membros 

da comissão de Legislação Justiça e Redação Final presentes na nesta o Vereadores Elton Costa 

Acioli e Brunno Leonardo Veiga Lopes se negaram a protocolar o recebimento físico dos projetos 

de doações de terrenos acima citados. Parabeniza o Presidente da UVEAL eleito Eduardo e se 

desculpa pelo o não comparecimento a solenidade de posse, pois condiz com o mesmo dia das 

Sessões desta Casa legislativa. Nesta o Vereador Neto Cavalcanti irá apresentar seu relatório 

sobre as supostas irregularidades do SAAE, quero pedir a todos que prestem bastante atenção 

para que não reste nenhuma dúvida sobre o assunto. Quero nesta com a devida vênia de todos 

os vereadores presentes pedir licença para me ausentar, pois meu filho foi aprovado no 

vestibular e eu irei a Maceió junto com a família para comemorar essa conquista, desde já 

agradeço a presença de todos nesta noite e passar o comando da reunião para nossa vice-

presidente Maria José Gomes, uma boa noite a todos; Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes e informa que será apresentado o Relatório Final 

das Averiguações das supostas irregularidades no Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE, 

fez a leitura do relatório na integra, mencionando todas as etapas de toda a averiguação. Após 

minuciosa análise de todas a documentações, junto aos Nobres Pares Emanoel Gomes Balbino, 

José Ailton Tenório Cavalcante, Manoel Messias da Silva e Maria José Gomes da Sila, chegamos 

à conclusão que os fatos difere das denúncias feitas pelo canal de Comunicação BR 104, porem 

são fartas as evidências de quebra de princípios constitucionais da boa gestão pública e má 

gerencia e destinação de recursos. Em razão do exposto sugere que o relatório seja enviado ao 

Gestor Municipal para sejam tomadas medidas no tocante a exoneração de todo comando da 

Autarquia. Solicita que o relatório seja enviado ao Gestor do Município; O Vereador Manoel 
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Messias da Silva saúda a todos os presentes. Sobre o relatório apresentado, sou membro da 

comissão, participei das averiguações de todas as documentações apresentadas pela a 

Autarquia SAAE, nosso compromisso é como o povo, quero deixa claro a todos que fizemos tudo 

que estava ao nosso alcance e de acordo com a lei, temos muito respeito por todos, agradeço a 

todos pela confiança; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. Quero informar 

a todos que esteve em nosso Gabinete a comissão dos correios, onde um dos assuntos 

discutidos foi a privatização dos empresa, ficou acordado com na reunião que junto com os 

outros vereadores iriamos marcar uma audiência pública para discutir o assunto junto a 

população, não só União dos Palmares os demais municípios também, juntos poderemos tentar 

impedir essa privatização, trata-se de um empresa que presta um serviço muito importante a 

todos, a privatização não beneficiará de forma positiva para o povo. Solicita do Superintendente 

do INSS do estado que seja analisada a atuação de alguns servidores do INSS de União dos 

Palmares, tive o desprazer de presenciar uma cena onde uma servidora tratava de forma mal 

educada alguns usuários que estavam em busca de atendimento. Quero deixar aqui expresso 

minha nota de repudio aos funcionários do INSS assenhora Benedita e o Subgerente da Agencia 

da Previdência Social em União dos Palmares, os mesmos não tem responsabilidade alguma 

com os usuários dos serviços, peço as autoridades que tomem providencias, coisas como estas 

não pode forma alguma acontecer. Sobre o relatório apresentado pelo Nobre Vereador Neto 

Cavalcanti, mesmo com orientação medica para não vir a sessão hoje, pois mais cedo estive em 

atendimento no hospital. Mesmo tendo pedido para sair da comissão, deixei claro que confiava 

no trabalho dos demais membros da Comissão de Averiguação, minha saída como já expliquei 

foi por conta de formas de trabalhar, entendo e trabalho de forma diferente, o andamento da 

apuração divergia um pouco de mim, e não me senti à vontade, mais continuei cumprindo meu 

papel de legislador, inclusive na oportunidade falei que também apresentaria um relatório a parte 

e, assim o fiz, está aqui, porém não irei fazer a leitura do relatório porque o relatório apresentado 

pela comissão está conforme meus pensamentos, estou feliz porque o nome da casa foi honrado, 

em meu relatório foi praticamente pedindo as mesmas cosias. Quero parabenizar os jovens que 

fazem o Site BR 104, pois sem suas denúncias esta averiguação não teria acontecido, a parte que 

mais me é interessante é a parte da substituição da administração, tiveram coisas com familiares 

dentre outras situações que não foram citadas, mais mesmo assim estou de acordo com o 

relatório apresentado, aquela Autarquia é a joia da nossa cidade, temos que ter um cuidado maior 

sobre os assuntos relacionados ao SAAE, o lucro é visível, quero parabenizar a todos que fizeram 

parte da Comissão de Averiguação, bem como a presidência desta casa pela escolha dos 

representantes. Fico feliz quando há um reconhecimento sobre nossas ações, que na maioria 

das vezes acontece fora desta casa, fomos eleitos para legislar, hoje encontrei com algumas 

aposentadas que vieram agradecer pelo total apoio sobre os salários em atrasos, estavam todas 

aqui alegres e sorridentes e, em forma de agradecimento trouxeram um bolo, muito obrigado a 

todas, estaremos sempre aqui para apoiar e lutar pela causa de todos. A Vice-Presidente explana 

algumas palavras de apoio sobre o relatório apresentado pela Comissão de Averiguação, 

parabéns a todos pelo trabalho realizado; O Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os 

presentes. Hoje quero comentar sobre um pedido feito ao Secretario Junior Menezes, onde em 

parte o foi atendido, moradores disseram que por algumas vezes foi realizado o recolhimento do 

lixo próximo a Escola Helena Soares, porem o carro do lixo não foi mais até escola, deixarei para 

conversar e agradecer pessoalmente ao Secretário e na oportunidade também mirei esclarecer 

o assunto. Sobre o relatório apresentado nesta noite, quero agradecer ao Vereador Neto 

Cavalcanti pela dedicação, apesar de alguns empecilhos por conta de problemas de saúde do 

mesmo, mais o trabalho foi concluído, como diz o relatório, vimos alguns pontos onde no nosso 

entender recursos foram gastos de forma errada, todo o trabalho foi realizado de forma 

minuciosa, o SAAE é uma joia rara da nossa cidade, temos que cuidar e o relatório apresentando 

foi exposto tudo que encontramos e toda recomendação feita é justa; O Vereador Ailton Tenório 

Cavalcanti saúda a todos os presentes. Sobre o relatório apresentado quero parabenizar a todos 

pela indicação, nosso dever é fiscalizar, a população necessita de informações, todo relatório foi 

realizado após minuciosa análise de todas documentação daquela Autarquia, a recomendação é 

clara, o SAAE tem condições de trabalhar fazendo bem mais do que de fato é feito pela Autarquia, 



é necessário mudanças urgentes em toda administração do SAAE, temos o Rio mundaú onde 

toda capitação é feita e nada é feito para melhorar as margens do rio e, isso implica na qualidade 

da fonte de abastecimento. Quero lembrar a todos que através de um vereador existe uma família, 

pessoas vão a rádios preferir palavras ofensivas contra nós, respeitem, quando não puder ajudar, 

não atrapalhem, para trabalharmos precisamos da ajuda de todos, informações dentre outras 

coisas são necessárias para juntos fazermos um trabalho em benefício a todos, se informem 

antes de falar do que não sabem, todo trabalho feito para população é um trabalho digno. A Vice-

Presidente esclarece alguns pontos sobre comentários impróprios da população contra os 

vereadores e cita alguns trabalhos realizados pela mesma em prol da população, não julguem os 

outros, trabalhem que todos trabalho feito para o povo é digno e abençoado por Deus; O 

Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos os presentes. Sobre o relatório 

apresentado pela Comissão de Averiguação quero parabenizar a todos pela posição, é difícil 

vermos uma Autarquia a qual trabalha com tantos valores em dinheiro não haver total 

transparência na sua administração, não se presta conta, não sabemos de fato valores que é 

arrecadado nem onde os recursos são gastos, sonho com o dia onde chegará um gestor que fara 

aquela Autarquia funciona como de fato tem que ser e, que seus recursos sejam gastos com 

ampliação da nossa rede de distribuição de agua, a população necessita dessa mudança. 

Repudio a forma de administração do SAAE, é preciso de transparência nos recursos; O 

Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Sobre o SAAE no passado foi realizado 

várias reuniões, foi analisado e na época e foi constatado que não haveria necessidade de 

implantar a taxa de esgoto, o gestor sem autorização dos demais implantou a cobrança de tarifas 

dentre outras mudanças por decreto, que por analogia a arrecadação aumentou. O BR 104 

encontrou irregularidades, não podemos culpar apenas a administração do SAAE, o real controle 

é do Gestor do Município, tem muitas informações erradas, vários fatos são apontados e o gestor 

não toma providencias quanto aos fatos, secretários e diretores são cargos de confiança do 

gestor, se não está cumprindo com seu papel por a substituição não acontece, a história é que 

o município não tem recurso, não acredito nessa desculpa, tem que haver transparência nos 

gastos dos recurso, se não tem nada errado porque esconder, temos secretarias com salários 

atrasados, até os apresentados foram lesados nos seus salários coisas absurdas vem 

acontecendo em nossa cidade. Parabéns pelo relatório toda a comissão estão de parabéns, esse 

trabalho tem que ser feito em outras secretarias, as administrações tem que serem transparentes 

a população tem o direito de saber onde são gastos os recursos. Quero agradecer também o Site 

BR 104 pelas informações apresentadas; O Vereador Manoel Messias agradece ao tempo em 

engrandece as nossas aposentadas Hilda e Sonia Freire, bem como as demais pelo bolo que nos 

foi dado nesta noite em forma de agradecimento; O Vereador Sandro Jorge da Silva saúda a 

todos os presentes. Expressa votos de pesar a toda família da senhora Dona Maria Cavalcanti 

irmã do Bidé e Vó de Pedro Melo. Não havendo mais orador nesta noite a Vice-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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