
 

ATA DA 14º DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO LEGISLATIVO       

BIÊNIO 2019-2020 

 

Aos vinte nove (29) dias do mês de abril de 2019, devido à 

falta justificada do Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira a Vice-

Presidente Maria José Gomes da Silva deu início a sessão ordinária e 

em seguida o 1º Secretário fez a chamada de presença dos Edis 

constatando apenas a falta justificadas do Presidente Alan Elves Vieira 

de Oliveira presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a 

leitura da Ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. O 1º 

Secretario dá início a leitura da ordem do dia e do expediente da 

semana: fez a leitura do Jornal Folha Serrana destacando algumas 

matérias apresentadas por alguns vereadores, dentre outras; Ofício nº. 

034/2019 em resposta ao Vereador Emanoel Gomes Balbino, vem por 

meio deste informar que já estão sendo tomadas as medidas cabíveis 

sobre o pedido de reforma da extensão da Escola Maria Helena 

Soares; Projeto de Lei nº. 215/2019 que dispõe sobre reformulação do 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), revogando a Lei 907/99. 

Lido e encaminhado às comissões competentes para pareceres; 

Projeto de Lei nº. 2016/2019 que dispõe sobre a Criação do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Turístico (FMDT) do Município de União 

dos Palmares, Autoriza a Abrir Credito Adicional Especial para o fim 

que especifica. Lido e encaminhado às comissões competentes para 

parecer;   Projetos de Lei nºs. 005 – 009 – 032 – 036 – 044 – 051 – 057 – 

074 – 118 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 170 – 171 – 172 – 173 – 

174 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 183 – 184 – 185 – 188 – 189 – 

190 – 191 – 193 – 195 – 196 – 198 – 199 – 200 – 202 – 207 – 208 – 209 – 

210 – 211 – 214/2019, oriundos do Poder Executivo, que dispõe sobre 

regularizações e doações de terrenos no âmbito do município de 

União dos Palmares/AL. Lidos e encaminhados às comissões 

competentes para pareceres; facultada a palavra o Vereador o 

Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes, esclarece que 

sobre as doações e regularizações dos terrenos irão ser identificados 

os donos e o mais breve possível iremos tentar resolver essas 

questões, pois é o correto a se fazer, existem pessoas que realmente 
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precisam. Sobre minha viagem a Brasília, fui em busca de recursos 

para o nosso município, posso afirmar para vocês, são inúmeras 

emendas e recursos já destinados ao município e os gestores 

engavetaram tudo, não estou falando atualmente, esse comportamento 

vem dos gestores anteriores, tudo acontece por falta de interesse dos 

gestores; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes, 

sobre as doações quero esclarecer que da minha parte não haverá 

dificuldade nenhuma, pois esses trabalhos vem desde a gestão 

anterior, irei lutar e defender todos, se trata de pessoas que tem seus 

direitos, desde a enchente ficaram varias pessoas sem seus direitos 

que até hoje vivem em casa de parentes, já foram acionados 

ministérios publico sobre os invasores que tiveram o direito dos que 

de fato tem direitos, respeito estou pronto para ajudar o povo de União 

dos Palmares, toda geração de renda será bem vinda ao nosso 

município. Temos que ter muito critério e analisar tudo 

minuciosamente para que nada saia errado, somos os fiscalizadores, 

defendo que devemos aprovar o amis breve possível os terrenos das 

Igrejas, daquelas que já tem seus negócios concretizados dentre 

outros, porém o que for constatado de errado iremos eliminar. Quero 

corroborar com as palavras do Nobre Vereador Caju sobre os recursos 

e a falta de compromisso dos gestores, sabemos que vários recursos 

são destinados ao município pelos nossos deputados e senadores e 

nada foi executado, essa pratica é rotineira, os recursos veem e ficam 

parados por falta de planejamentos dos gestores deste município, 

fazemos nossa parte, mais quando chega no executivo tem uma 

barreira grande, perante a população ficamos como inoperantes. 

Sobre pesquisas a prefeito, estou sendo perseguido porque meu nome 

apareceu nas pesquisas, temos que acabar com essa pratica de que 

só os grandes nomes de empresários podem ser indicados para 

prefeitos, nós os filhos de carroceiros e agricultores podemos sim ter 

nossa chance, União dos Palmares precisa mudar, todos que estão 

fora já enxergam que nossa cidade tem que ser respeitada; O Vereador 

Paulo Alves Cavalcante Neto saúda a todos os presentes, solicita do 

prefeito que seja enviada a esta casa o projeto com urgência dos 

reajustes salariais dos servidores do município das secretarias de 

administração, educação e saúde, pois essa semana chegará o dia 

primeiro de maio e todas as datas bases já passaram, acredito que 

tudo já esta sendo providenciado, mais peço que seja enviado com 

urgência para apreciação, para que o município não tenha que pagar 

muito em retroativo. Sobre os projetos de doações, continuo com a 

mesma posição, acredito que não terá dificuldade de doar a quem tem 

de fato seus direitos, os demais iremos analisar e tomar providencia 



necessárias se for o caso; O Vereador Cicero Aureliano, lembra que 

semana passada solicitou do Diretor do SAAE que fosse enviado a 

esta casa o cronograma dos bairros que tem esgotos e quais pagam 

taxas e esgotos, porém, até o momento não obtivemos respostas, 

espero ser atendido para podermos discutir esse assunto aqui nessa 

casa. Sobre o caso polemico do senhor que por um acidentes com um 

dos carros do SAAE esta precisando de ajuda para tratar da saúde, 

não vejo porque o SAAE não esta ajudando a família, não tem 

necessidade da família esta se humilhando numa radio pedindo ajuda. 

Quero deixar expresso aqui meu repudio sobre essa situação, gostaria 

de conhecer a família; O Vereador Elton Costa Acioli solicita do 

Secretario Junior Menezes que seja realizada limpezas nas quadras de 

futevôlei do Conjunto Residencial Nova Esperança. Solicita ainda dos 

ficais da feira que seja mudado das 20:00 horas para as 18:00 o 

horários de organização da bancas da feira na rua Rui Barbosa, mais 

precisamente até o mercado publico; O Vereador Sandro Jorge da 

Silva saúda a todos os presentes. Solicita do Secretario de Educação 

que seja convidada a Diretora da Escola Pedro Candido localizada no 

Sitio Cavaco, pois recebi uma denuncia que uma das professoras 

daquela unidade de ensino proibiu um aluno de entrar na sala de aula; 

A Presidente em exercício explana que sobre as doações e 

regularizações dos terrenos, analisei e conheci algumas pessoas e 

constatei que de fato existem pessoas que precisam dessa 

regularização, vamos analisar e tentar legalizar tudo se trata de 

pessoas que realmente precisam unidos somos mais fortes. a 

Presidente em exercício agradeceu a todos os presentes nesta noite. 

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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