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Aos dois (02) dias do mês de março de 2018, falta justificada do vereador Brunno Leonardo 

Veiga Lopes presente os demais vereadores: Ata anterior aprovada por unanimidade, 

constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 032/2018 – GAB/PMUP/AL 

resposta ao Vereador Neto Cavalcante, informa a Empresa denominada “Radio Comércio” 

encontra-se em tramitação nesta Sede Administrativa Processo nº. 0312.0002.660/18: Ofício 

nº. 033/2018 – GAB/PMUP/AL resposta ao Vereador Tita, onde o mesmo sugere a realização 

de Concurso Público visando a contratação de Agentes para Guarda Municipal, não será 

possível atender a solicitação no momento, o município vem tomando medidas de 

enxugamento de folha de pagamento, porem estamos tomando medidas cabíveis a esse 

respeito: Emenda Modificativa nº. 001/2018 e 002/2018 modifica o Anexo I, bem como o Artigo 

6º do Projeto de Lei Orçamentaria Anual – PLOA. Aprovadas em 1º Turno. Pareceres das 

Comissões Justiça Legislação e Redação Final nº. 003/2018, Finanças e Orçamento nº. 

002/2018, Educação Cultura e Saúde nº. 001/2018, Obras e Serviços Públicos nº001/2018, 

Assistência Social e Defesa do Cidadão nº. 001/2018. Aprovados em 1º Turno e discussão do 

Projeto de Lei Orçamentaria Anual – PLOA. Projeto de Lei nº. 030/2018 Lei Orçamentaria 

Anual – PLOA. Aprovado juntamente com suas Emendas e Pareceres em 1º Turno: o 

Vereador Cicero Aureliano esclarece sobre a pauta do dia, hoje está sendo aprovado o 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, juntamente com suas 

Emendas apresentadas em comum acordo com todos vereadores e assinada pelo Vereador 

Neto Cavalcante: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto justifica e Emenda nº. 001/2018, 

foi constatado uma diferença no Duodécimo desta Casa, de forma que não podemos aceitar 

a diminuição de valor por conta de pagamentos de funcionários dentre outras coisas. Ficou 

resolvido entre todos que seria retirado da Secretaria de Administração Geral essa diferença, 

pois a secretaria acima citada dispõe de recursos maiores para lidar com tal situação. Sobre 

a Emenda de nº. 002/2018 o Projeto veio com uma suplementação de 8%, por decisão da 

maioria dos Vereadores foi sugerido 20%, de acordo com o nosso entendimento o Orçamento 

já tem 54% de despesa com o pessoal, não é necessário muito remanejamento para definir 

isso, achamos que devia aprovar 20% e assim foi elaborado essa Emenda: O Presidente 

convidou o Reitor Jairo Campos a fazer uso da palavra: Facultada a palavra o Reitor e 

convidado salda a todos presentes, informa que no dia 03-04-2018 irá ser inaugurado o 

Campos da UNEAL em nossa cidade. Venho com muito esforço e dedicação desempenhando 

meu trabalho à frente do Campus. É de suma importância para a cidade a Uneal, formações 

acadêmicas dos futuros profissionais. Quero agradecer a todos pela oportunidade nos dada 

nessa noite, sejamos gratos. Temos vivido dias ruins financeiramente e politicamente 

falando, a formação necessária certamente irá mudar esse quadro. Peço a todos que exercite 

sua política, precisamos investir na educação e saúde em principal. Hoje temos em nossa 

cidade o arco histórico que é a Serra da Barriga, de forma que a cidade é exemplo em outros 

lugares, nossas referencias precisam melhorar. A frente da UNEAL presenciei várias outras 

cidades se desenvolver em conhecimento, precisamos ir além com a educação. O 

crescimento das Universidades Estaduais é visível, porém é preciso aprimorar alguns pontos 

ainda em nossa educação. Assumir grandes responsabilidades e hoje venho aqui com muita  
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satisfação agradecer e participarei amanhã da inauguração do Campus nesta cidade. São 

vários Cursos ofertados para formação de bons profissionais, Cursos estes de grande valor 

no mercado de trabalho, por conta das boas referências da nossas Universidades: a 

Vereadora Maria José Gomes salda a todos e agradece ao Reitor Jairo Campos é de grande 

satisfação recebe-lo nesta casa, grande profissional na área da educação. Sou mãe e meus 

filhos são formados com nível superior graças a UNEAL. Que Deus abençoe a todos: O 

Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto foi brilhante a iniciativa do Professor Jairo Campos 

vir a esta casa para agradecer, onde na verdade quem merece de fato os agradecimentos é 

Vossa Senhoria, pelo trabalho que vem realizando a frente da UNEAL. Agradeço pelas lutas 

e venham mais vitorias como esta, fatos como este vem calando a boca de muitos que 

desacreditou no seu trabalho. Fazemos parte da história de União dos Palmares e, é de 

grande honra presenciar tudo isso. Temos que brigar por mais Universidades para nossa 

cidade. Estou muito orgulhoso de fazer parte do Comitê Gestor da Serra da Barriga e no que 

depender de mim a população vai poder de opinar sobre qualquer mudança que houver 

relacionada a Serra da Barriga. Espero que todo Projeto que vem sendo desenvolvido em 

nossa cidade traga benefícios a todos. Quero pedir ao Professor Jairo Campos que não se 

preocupe com as críticas, sempre irá haver esse tipo de questionamento: O Vereador Manoel 

Messias salda a todos presentes, não poderia deixar de parabenizar e agradecer ao Professor 

Jairo Campos, muito obrigado pelo esforço em trazer a UNEAL para nossa Cidade, seremos 

imensamente gratos: O Vereador Cicero Aureliano é uma honra ter o Reitor Jairo Campos 

como cidadão palmarino, só temos a ganhar em ter o senhor como representante da UNEAL 

em nossa cidade. Precisamos de pessoas com Vossa Senhoria no campo da política. Que 

fique registrado em Ata, que desde a época de Adelson Andrade essa luta pela UNEAL em 

nossa cidade vem sendo travada, é com grande honra que irei participar dessa vitória: O 

Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira lembrou que o sonho da UNEAL foi difícil, porém hoje 

é uma realidade e agradece ao Reitor Jairo Campos por não desistir de União: O Vereador 

Ricardo Praxedes agradece ao Reitor e Professor Jairo Campos, União dos Palmares só tem 

a agradecer pelo seu esforço e dedicação no Projeto da UNEAL: O Vereador José Ailton 

Tenório Cavalcante agradece a todos presente, hoje em principal ao Reitor Jairo Campos, 

sou simples, porém fui criado da melhor forma possível, minha educação vem de pessoas 

iguais a você, obrigado pela honra e vitória que é a UNEAL nosso patrimônio: O Vereador 

Emanuel Gomes Balbino salda a todos presente, agradece ao Professor e Reitor Jairo 

Campos, fui criado com muita dificuldade, hoje temos a oportunidade de termos uma 

Faculdade em nossa cidade, muito obrigado pela dedicação: O Vereador Elton Costa Acioli 

salda a todos presente e agradece ao Reitor Jairo Campos é grande a satisfação de poder 

fazer parte de tudo isso, pessoa digna e honrosa que se dispôs a lutar por algo tão magnifico 

que é a UNEAL em nossa cidade: O presidente 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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