
ATA DA 48º QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte (20) dias do mês de janeiro de 2020, 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 falta justificada dos vereadores Almir Belarmino da 

Silva, Brunno Leonardo Veiga Lopes e Elton Costa Acioli. 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: o 1º Secretario fez a leitura do 

Jornal folha Serrana, destacando algumas das principais matérias: Ofício nº. 020/2020 da 

Secretaria de Assistência Social, encaminha a este Poder Legislativo o Balancete do 

Fundo Municipal referente ao mês de novembro de 2019; Ofício nº. 012/2020 do Chefe de 

Gabinete em resposta ao Ofício nº. 506/2019, informa que sobre a solicitação do Vereador 

Emanuel Gomes Balbino referente a festa de São Sebastião, fomos informados que este 

ano não teremos Parque de Diversão, de acordo com a comissão organizadora, terá 

apenas brinquedos locais; Ofício nº. 011/2019 do Chefe de Gabinete, em resposta ao 

Ofício nº. 504/2019 de autoria do Vereador Zé Lourenço, informa que a solicitação foi 

enviada ao setor de Engenharia e Secretaria Municipal de Infraestrutura para análise do 

pleito; Ofício nº. 18/2020 da Secretaria de Saúde, em resposta ao Vereador Ricardo 

Praxedes, informa que por se tratar de um grande volume de documentos, é necessário 

um prazo de 60 dias para atender a demanda, uma vez que precisa percorrer setores de 

contabilidade, controle e fundo de avaliação, fundo municipal de saúde e comissão 

permanente de licitação; Ofício nº. 19/2020 da Secretaria de Saúde, informa que segundo 

problemas na logística de alguns fornecedores resultou na falta de alguns medicamentos 

em nosso estoque; Ofício nº. 17/2020 da Secretaria de Saúde, informa que as 

ambulâncias estão com problemas técnicos de funcionamento, tendi sido enviadas a 

manutenção, as demais foram retiradas para suprir a necessidade, porém, forma 

alugados veículos para assistir o Bairro Newton Pereira e o Distrito de Rocha Cavalcante; 

ofício nº. 031/2020 da Secretaria de Saúde, informa que conforme controle de doenças 

transmissíveis é necessário que exista um surto para que o carro fumacê seja usado, ou 

seja no combate ao Arbovírus e controle de surtos ou epidemias, o surto em União é 

inexistente, justificando desta feita a não necessidade do uso do carros fumacê; O 

Presidente informa que esteve na secretaria de Saúde cobrando algumas informações, 

na oportunidade cobrei sobre as meterias de alguns dos Nobres Edis, tivemos algumas 

respostas, algumas esclarecedoras e outras pedindo prazo maior. Tivemos cobranças 

sobre ambulâncias e fui informado que as mesma estão em manutenção facultada a 

palavras, já foi solicitado outra ambulâncias ao estado, na medida do possível tudo esta 

sendo resolvido. Sobre as crianças autistas que tivemos uma solicitação odo Vereador 

Brunno Lopes, a secretaria se comprometeu em resolver a questão o mais breve 
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possível, não podemos permitir que crianças fiquem desassistida, todas as questões 

estão sendo sanadas, quero parabenizar a Secretaria Geanny pelo atendimento. Tivemos 

cobranças também sobre falta de medicamentos e, sim de fato está tendo falta dos 

mesmos, a secretaria vem tendo problemas com as empresas que ganharam as 

licitações, porem fomos informados que no máximo em 72 horas todos os problemas 

estarão sanados. Quero dizer a todos que quem quiser cobrar poderemos ir em loco e 

efetuar uma cobrança efetiva, estarei sempre a disposição de todos. Facultada a palavra 

o Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. Convida a todos os Nobre Pares 

que se possível estejam presentes para a Audiência Pública da LOA – 2020 para que 

juntos possamos discutir a questão de Emendas que sempre são apresentadas. Gostaria 

de pedir ao Nobre Presidente que seja marcado uma Sessão Extraordinária para próxima 

quinta-feira para apreciarmos e votarmos o Orçamento – 2020, estamos com pauta 

praticamente fechada até votarmos o orçamento.  O Presidente convoca a todos os 

vereadores para a Sessão Extraordinária na quinta feira para apreciação e votação da Lei 

Orçamentaria Anual 2020, acredito que amanhã será tudo concluído e assim dar 

continuidade aos tramites legais para que nosso município siga com seus projetos. 

Quero agradecer a todos pela compreensão ao tempo em que convido a todos os Nobre 

Pares para tomar um café da manhã juntos com todos. Quero registrar hoje e agradecer 

a todos os servidores desta casa, fiz aniversario e fui surpreendido com uma surpresa, 

o carinho a atenção o respeito de todos fico sem palavras para agradecer a todos. Quero 

agradecer também aos meus familiares que me proporcionaram um fim de semana 

maravilhoso, juntos confraternizamos unidos agradeço a Deus todos os dias pelos os 

meus familiares, obrigado por tudo de coração; O vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto 

saúda a todos os presentes. Quero parabenizar a SMTT, o 2º Batalhão e Arquidiocese da 

igreja Católica de União dos Palmares pela organização da Procissão do Mastro, somos 

sabedores que é uma multidão de pessoas, porem foi tudo muito bem organizado esse 

ano, todos os setores estão de parabéns, tivemos também apresentação da cavalaria, 

abrilhantaram a festa com sua performance. Quero nesta noite expressar meu repudio a 

Empresa Equatorial, recentemente tivemos vários problemas por conta das barracas da 

festa de Santa Maria Madalena, foram cobrados todas as taxas que se cobram para 

instalar um energia numa residência, é inadmissível que isso aconteça, mesmo com 

sensação de impotência que encaminhar um oficio de repudio, não apenas por este 

motivo, mais a situação está geral, inúmeros absurdos vem acontecendo envolvendo a 

Equatorial. O Presidente pede que seu seja colocado nesta nota de repudio para 

Equatorial. Informa ainda que o responsável pela Equatorial irá ser convocado por esta 

casa para explicar essa falta de respeito que vem acontecendo com os palmarinos desta 

cidade, juntos iremos em busca de informações é o direito de todos. Pede ainda que a 

nota de repudio seja enviada em nome de todos os vereadores desta casa. Quero hoje 

parabeniza ao mesmo tempo agradecer a minha esposa, meu filho e meu genro pelo o 

sábado inesquecível que eles me proporcionaram, foi de fato inesquecível, sou muito 

grato a Deus por ter eles ao meu lado; O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda 

a todos os presentes. Quero hoje expressa aqui minha opinião sobre a questão dos 

ambulantes da festa de Santa Maria Madalena, temos a Paroquia que também poderia se 

pronunciar em apoio aos barraqueiros, a paroquia é a maior organizadora, assim como 

também a maior parte da arrecadação vai para paroquia, é absurda a forma como os 

mesmos  estão sendo tratados, se trata de pessoas que vem em busca de uma renda 

extra para suprir suas necessidades, o município está carente de empregos, festividades 



como esta é a oportunidade que muitos tem para ganhar um pouco mais; O Vereador 

Manoel Messias saúda a todos os presentes. Solicita do Secretário de Planejamento, 

Superintendência da SMTT com cópia ao Gabinete do Prefeito, peço que sejam 

construídos quebra-molas na Rua Jardim Brasília, é um pedido recorrente e que até o 

momento não foi atendido, peço aos responsáveis que seja providenciado o mais breve 

possível. Solicita do Secretário de Planejamento com cópia para o Prefeito, que seja 

providenciado faixas de pedestres defronte à Escola Rei Davi, assim como o pedido 

acima também é recorrente essa solicitação, porém não fomos atendidos. Quero nesta 

noite parabenizar ao mesmo tempo agradecer a Doutora Fatima Santiago vereadora por 

Maceió pelos atendimentos gratuitos a mulheres da nossa cidade, foram muitos 

atendimentos gostaria de agradecer por todo seu esforço; a Vereadora Maria José 

Gomes saúda a todos os presentes. Sobre a Empresa Equatorial estamos tendo bastante 

problemas com os atendimentos dos funcionários, para mim se trata de despreparo 

profissional, ensine seus funcionários como lidar com o público, estão trabalhando 

errado, temos que ser tratado com respeito. 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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