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Aos quinze (15) dias do mês de abril 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 do Edis 

constatando a falta justificada do vereador José Lourenço da Silva presentes os demais 

vereadores. 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: 

Projeto de Lei nº 161/2019 que institui o Programa Municipal de Agentes da Cidadania – PMAC. 

O projeto foi lido e encaminhado às comissões competentes, com copias entregues a todos os 

vereadores presentes; Projeto de Lei nº. 162/2019 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 

execução da Lei Orçamentaria do município de União dos Palmares para o exercício financeiro 

de 2020 – LDO. Lido e encaminhado a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final para 

que dado continuidade aos trabalhos; Indicação nº. 17/2019 de autoria do vereador Emanoel 

Gomes Balbino, indica ao Prefeito a ampliação do Projeto Saúde na Praça para o Conjunto 

Newton Pereira. Após discussão a indicação foi aprovada. Indicação nº. 18/2019 indica o 

Secretario de Educação que seja realizada um reforma nas paredes e teto da Escola Municipal 

Maria Helena Soares, localizada nos Frios, Zona Rural de União dos Palmares. Após discussão 

a indicação foi aprovada; Indicação nº. 001/2019 de autoria do vereador Manoel Messias da 

Silva, indica ao Prefeito que seja construído uma Escola no Povoado Santa Fé. Após discussão 

a indicação foi aprovada; Indicação ao Prefeito a aquisição de dez ônibus para atender a 

demanda dos estudantes universitários e cursos técnicos. Após discussão ficou acordado 

entre todos os vereadores que irá ser formada uma comissão para discutir com o Prefeito no 

intuito de encontrar uma maneira de baixar o custo das passagens dos ônibus estudantes 

universitários do nosso município, em seguida a indicação foi aprovada; facultada a palavra o 

Vereador Cicero Aureliano saúda a todos os presentes. Agradece ao Secretario de Iluminação 

Pública pela realização da reposição de lâmpadas na Rua Orlando Gomes em atendimento a um 

pedido nosso. Agradeço ainda ao Secretario Junior Menezes pela retirada dos entulhos das 

arvores que foram realizada poda no Bairro Cohab Velha. Solicita da Comissão de Obras 

Pública desta casa, que acompanhe a aplicação de recursos nas obras que estão sendo 

realizadas nas estradas vicinais em nossa cidade, pois fui abordado na entrevista pelo Vice-

Prefeito que cobrou informações, na oportunidade citei que temos uma comissão para 

fiscalizar esses tipos de obras. Ainda nesta entrevista pessoas informaram que passaram mais 

de quinze dias sem o fornecimento de agua e que a conta no fim do mês veio normalmente. 

Solicito do Diretor do SAAE que não seja cobrado contas sem o devido abastecimento de agua, 

peço ainda que seja feito um levantamento de onde estão sendo cobradas taxas de esgoto, 

quero que seja enviado para o meu gabinete um cronograma de quais bairros tem o serviços de 

saneamento e esgoto e quais bairros são cobradas as taxas de esgoto, assim poderemos fazer 

um levantamento e debater nesta casa essas informações que vem surgindo no município, é 

necessário esclarecer, peço ainda que se foi cobrado taxas indevidas seja ressarcido todos os 

usuários do serviço. Agradece ao senhor Antônio Aragão por ter citado meu nome na enquete 

de intensão de voto a Prefeito, muitos sites estão realizando pesquisas, mais não tem citado os 

nomes de todos que possivelmente irão entrar na disputa para Prefeito nas próximas eleições; 

A Vereadora Maria Jose Gomes saúda a todos os presentes, sobre o assunto das estradas 

vicinais, soube que vieram verbas para fazer todas as estradas, porém, não tenho nenhum 

documento que comprove os fatos, mais junto com a comissão de obras iremos averiguar 
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todas as denuncias e depois falar sobre o assunto com propriedade. Sobre as doações de 

terrenos ouvi dizer que terrenos estão que possuem donos estão sendo doados a outras 

pessoas, estive com uma pessoa que afirmou que doaram o terreno dela para outra pessoa. O 

Presidente parabeniza a Nobre Par Maria e aos demais membros da comissão de obras e 

serviços públicos, vocês de fato tem o dever de fiscalizar esse tipo de coisa, parabéns a todos; 

O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos presentes, quero parabenizar a 

Vereadora Maria e informar que desde já estamos a disposição, precisamos fiscalizar, depois 

poderemos falar dos fatos com propriedade; O Vereador Cicero Aureliano informa que a 

aproveitará e deixará com a comissão alguns nomes referentes a estradas que já estão sendo 

recuperadas, com o intuito de facilitar as buscas por informações. Quero convocar os 

vereadores Ailton Tenório e Sandro Jorge para na próxima quinta feira nos reunirmos no meu 

gabinete , irei convidar também o Procurador do município para discutimos e esclarecermos 

tudo sobre o Projeto que cria fundos, para depois podermos da continuidade a matéria que seta 

tramitando aqui nesta casa; O vereador Ricardo Praxedes saúda a todos presentes, sobre a 

recuperação das estradas vicinais, temos informações de recuperação, mais a realidade é 

outra, tem estradas que estão intransitáveis, onde nas redes sociais as informações são outras. 

Gostaria de estar presente nas visitas destas obras juntamente com a comissão de obras. 

Sobre as doações dos terrenos quero esclarecer que tudo irá ser investigado com muita calma, 

só irão ser aprovado o que de fato for coerente, não irei aprovar nada que venha beneficiar 

terceiros. Recebo com frequência denuncias sobre tudo que vem acontecendo na 

administração, entre trocas de casas e bens por serviços dentre outras coisas. Afirma que o 

Secretario de Planejamento Givanildo Gomes vendeu uma área localizada na antiga Praça 

Benon Maia Gomes para que fosse construído um ponto de transportes complementares; O 

vereador Paulo Alves Cavalcante Neto parabeniza os Secretário de Educação juntamente com 

as nutricionistas e todos que forma o Conselho Municipal da Merenda Escolar pelo trabalho 

que os mesmos desenvolveram, visitando tecnicamente todos os possíveis fornecedores, para 

que não haja nenhum problema futuro no fornecimento da merenda, trabalho importante, 

parabéns a todos. Parabeniza ainda a Atleta Luana Vital pela participação no Campeonato de 

Fisiculturismo, onde a mesma conquistou o 4º lugar, representando nossa cidade em grande 

estilo; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos presentes, sobre as estradas vicinais quero 

me disponibilizar para acompanhar a comissão de obras, temos que fiscalizar da melhor forma 

possível, temos varias informações sobre tudo, porém, não temos ainda documentos que 

comprovem quanto foi gasto nessas obras. Quero informa que através de denuncias fui visitar 

uma escola, onde a merenda estava sendo servida numa quantidade mínima as crianças, existe 

crianças que na maioria da vezes tem apenas aquela refeição diária, é muito pouco, as crianças 

precisam ser bem alimentadas, temos todos um quadro nutricional, o município tem recurso 

para isso,. Quero informar a todos que irei procurar o Secretário de Educação e continuarei 

cobrando é o meu papel cobrar essas coisas. O Presidente junto com comissão de educação, 

cultura e saúde da casa se disponibiliza em acompanhar o Nobre Par Caju na visita ao 

Secretário, para averiguar o que de fato esta acontecendo com o quantitativo da merenda 

escolar. O Vereador Elton Costa informa que na próxima segunda feira a Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final não estará presente na reunião ordinária, pois iremos a 

Brasília participar da Marcha que irá acontecer, como ouvimos falar que os projetos e doações 

de terrenos irão ser lidos na próxima semana, antecipo desde já que por se tratar de uma 

grande quantidade, teremos que avaliar, o prazo regimental, não irá ser suficiente para 

averiguar tudo, diante disto, peço a compreensão de todos nesse sentido; O Vereador Paulo 

Alves Cavalcante Neto, se pronuncia sobre a entrevista na Radio, onde o Vice-Prefeito falou 

contra nos vereadores, não aceito e não admito falar no geral, quer se pronunciar fale o nome 

do vereador, pois quando se anda com verdades se dirige diretamente a pessoa de origem, 

denuncias e fofocas surgem todos os dias, mais temos que ser coerentes e averiguar os fatos 

com provas, temos que fazer o nosso papel. Sobre as doações de terrenos, o papel da 

comissão é apenas informar a todos a constitucionalidade da matéria, a comissão de legislação 

justiça e redação não tem pode para investigar esse tipo de coisa, cabendo esse trabalho a 



comissão de obras pública, sem contar que ainda não é um assunto pertinente, pois não se 

pode discutir a matéria antes que ela seja apresentada, temos o nosso regimento e temos que 

seguir, este parlamento tem regras a seguir. O Vereador Jailson Vicente de Melo saúda a todos 

os presentes e informa que sobre os projetos de doações de terrenos trata-se de matérias 

antigas que já passaram por esta casa ano passado, mais que por a lei não permitir doações de 

terrenos em ano eleitoral foi devolvida ao executivo, desde já acredito que depois de analisar 

novamente todas as doações, votarei sem medo errar, pois se tratar de benefícios para o povo; 

O Vereador Cicero Aureliano informa que amanhã estará na radio novamente, tentarei 

esclarecer e responder a altura o Vice-Prefeito, é difícil faze ele entender, pois o mesmo é uma 

truculenta nas suas atitudes, mais irei tentar porque vivemos uma democracia e tudo tem que 

se esclarecido. Sobre o assunto de doações de terrenos esse assunto não poderia está sendo 

discutida nesta casa agora, a matéria ainda não foi apresentada, o regimento impede que isso 

aconteça. O Vereador Neto Cavalcanti esclarece que não tentou discutir a matéria, mais sim o 

regimento interno e o papel das comissões, sobre ouvi dizer isso não poder acontecer neste 

plenário, aqui temos que trabalhar com provas e não com suposições e fofocas, estarei a 

disposição para ajudar no que for necessário, cumprir o meu papel de legislador. O presidente 

parabeniza todos que se pronunciaram a respeito das matérias nesta noite, pede que todos 

continuem desempenhando seus trabalhos, pois todos estão fazendo um excelente trabalho 

cada um na sua forma. Informa ainda que em reunião com a Doutora Soraya, Doutor Davi 

juntamente com o Gestor e algumas entidades tais como Conselho Tutelar, Secretaria de 

Assistência Social dentre outras ao final da reunião ficou acordado que havia necessidade de 

ser apresentado um projeto de lei com intuito de facilitar a adoção, em principal aquelas 

gestantes que decidirem entregar seu filho para adoção, deixando assim um ambiente propicio 

e seguro para a criança assim como determina a lei. O projeto regula os tramites da ação, 

dando um caminho simples a ser seguido, o intuito maior é proteger as crianças. Solicita do 

Secretário Junior Menezes juntamente com a SMTT que sejam realizadas pinturas e seja 

colocado placas sinalizando as lombadas, vem acontecendo vários acidentes por conta dessa 

falta de sinalização. Expressa em nome de todos os vereadores, bem como, todos os 

servidores desta casa votos de pesar ao amigo e servidor Cicero Pereira pelo falecimento de 

seu genro neste final de semana, peço que Deus conforte o coração de toda família. Parabeniza 

o vereador Almir Belo pela passagem do seu aniversario, continue assim, pois você desenvolve 

um trabalho excelente, que Deus te ilumine para que você continue sendo essa pessoa 

maravilhosa; O Vereador Elton Costa Acioli informa que sobre a temática de doações de 

terrenos, iniciei o assunto apenas porque na próxima semana não estarei presente, achei que 

devia uma explicação antecipada, sei que a matéria não pode ser discutida antes de ser lida. 

Informa que esta viajando para Brasília participar da marcha dos prefeitos e que irá lutar pelos 

seus direitos. O Presidente deseja uma boa viagem a todos os vereadores que irão a Brasília; 

Não havendo mais orador nesta noite 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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