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BIÊNIO 2019-2020 

 

Aos vinte (20) dias do mês de maio 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 Almir Belarmino da Silva 

presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata anterior, que após 

retificação dos Vereadores Paulo Alves Cavalcante Neto e Ricardo Praxedes foi 

aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a leitura da ordem do dia e do 

expediente da semana: Jornal Folha Serrana, foram lidas algumas das principais 

matérias, constando algumas matérias apresentadas pelos vereadores Neto 

Cavalcante, Manoel Messias e Alan Elves, dentre outras informações do município; 

Ofício nº. 003/2019 envio de balancetes bimestrais dos meses de janeiro e fevereiro do 

ano 2019; Encaminhamento nº. 003/2019 encaminha a prestação de contas relativa ao 

ano de 2018; Ofício nº. 17/2019 da Secretaria de Saúde, convida os vereadores para 

participar da solenidade de Posse dos novos Conselheiros no auditório da Secretaria 

Municipal de Saúde no dia 22/05/2019 a partir das 09:00 horas; Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 001/2019 que dispõe sobre a concessão de titulo de cidadão honorário. 

Lido e encaminhado as comissões competentes; Projeto de Resolução nº. 002/2019 que 

dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos do município de 

União dos Palmares (Poder Legislativo) repondo a perda salarial do ano anterior. Após 

anuência de todos os presentes, foi dado um intervalo de dez minutos para que as 

comissões competentes emitissem seus pareceres sobre o Projeto acima citado; 

Projetos de Lei nº.s 033 – 050 – 065 – 175 – 186 – 194 – 197 – 213 – 217 – 218 – 219 – 220 

– 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 228 – 229 – 231 – 232 – 233 – 234 – 236 – 237 – 238 

– 239 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 

– 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 182 – 201 – 212 – 227 

– 270 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276/2019 que dispõem sobre regulamentações e 

doações de terrenos no âmbito municipal. Lidos e encaminhados às comissões 

competentes pra pareceres; Projeto de Resolução nº. 002/2019 que dispõe sobre o 

reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos do município de União dos Palmares 

(Poder Legislativo) repondo a perda salarial do ano anterior. Após discussão plenária o 

Projeto de resolução foi aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto 

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

Após discussão plenária o Projeto de resolução foi aprovado juntamente com seus 

respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 216/2019 que dispõe sobre a Criação do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Turístico (FMDT) do Município de União dos Palmares, 

autoriza a Abrir Crédito Adicional Especial para fim que especifica. Foi apresentada 

uma Emenda Supressiva nº. 003/2019 ao Projeto acima citado, com o objetivo de 

ESTADO DE ALAGOAS 



suprimir os Artigos 6º e 7º do projeto. Após discussão e votação a Emenda Supressiva 

foi derrubada, ou seja, o Projeto de Lei nº. 216/2019 foi aprovado com seus respectivos 

pareceres com o texto original; Requerimento nº. 012/2019 de autoria do Vereador 

Cicero Aureliano para Secretaria de Educação, requer Cursos Profissionalizantes para 

população palmarina. Após discussão plenária o requerimento foi aprovado; 

Requerimento nº. 013/2019 de autoria do Vereador Cicero Aureliano para o 

Coordenador do Posto Avançado do SENAC, requer Cursos Profissionalizantes para 

população palmarina. Após discussão plenária o requerimento foi aprovado; 

Requerimento nº. 043/2019 de autoria do Vereador José Lourenço, requer do Secretario 

Junior Menezes a reforma do Prédio onde funciona o Correio no Distrito de Rocha 

Cavalcante. Após discussão plenária o requerimento foi aprovado; Requerimento nº. 

044/2019 de autoria do Vereador José Lourenço, requer do Secretario de Educação, 

Esporte e Cultura a reforma da Quadra localizada na Rua Joaquim Cardoso no Distrito 

de Rocha Cavalcante. Após discussão plenária o requerimento foi aprovado; 

Requerimento nº. 042/2019 de autoria do Vereador José Lourenço, requer do Secretario 

Junior Menezes a reforma do Prédio onde funciona o Mercado Público no Distrito de 

Rocha Cavalcante. Após discussão plenária o requerimento foi aprovado; Facultada a 

palavra o Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. Requer 

do Diretor do SAAE que seja realizado manutenção nas fossas localizadas na Várzea 

Grande, pois esta tendo uma grande vasão nas caixas de contensão dos esgotos. Os 

Vereadores Cicero Aureliano e Presidente Alan Elves explanaram algumas palavras 

sobre o citado problema, onde na oportunidade foi pedido a Empresa que era 

responsável pela construção das casas que fizesse uma estação de tratamento, mais 

infelizmente não fomos atendidos mais uma vez, hoje a problemática cresce de modo 

que pode sim prejudicar a qualidade da nossa agua, isso não pode continuar 

acontecendo, providencias urgentes tem que serem tomadas nesse sentido; O 

Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os presentes. Parabeniza o Presidente Alan 

Elves pela preocupação com os funcionários desta casa. Gostaria de ser solidários aos 

funcionários do município, pois chegou a esta casa o Projeto do reajuste salarial, mas, 

por um erro na redação foi devolvido ao Executivo para as devidas retificações e até o 

presente não retornou para que pudéssemos pôr para aprovação do plenário. Sobre a 

venda da Praça onde o Secretario de Planejamento recebeu o valor de trinta mil reais 

pela venda, hoje junto aos projetos de doações que foram lidos nesta um deles trata da 

mesma praça e da mesma associação que comprou, é muita corrupção, irei continuar a 

falar, não calarei diante de fatos. Sobre os requerimentos não temos respostas de 

nossas matérias, falta de respeito para conosco. A falta de merenda escolar continua 

acontecendo é visível. Gostaria de pedir a Comissão de Educação desta casa que se 

reúna para averiguar o que esta acontecendo com a merenda do nosso município, 

nossos alunos estão sendo desprezados por esse Prefeito corrupto. O Presidente pede 

encarecidamente que a Comissão de Educação Cultura e Saúde se reúna para assim ir 

em loco visitar as escolas para verificar o que de fato esta acontecendo, é o nosso 

papel fiscalizar; Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Solicita 

do Secretario de Meio Ambiente que seja realizado um serviço de capinagem no 

matagal localizado na Rua da Ponte até o Moquém, pois o trajeto de pessoas na pratica 

de atividades físicas pelo local é constante, tivemos alguns casos de estupro e 

tentativa de estupro no local, o mato grande apenas facilita para esses elementos, sem 

contar que as margens do Rio Mundaú precisa ser limpa. Solicita da Empresa 



Equatorial que seja retirado um poste que se encontra inclinado na Rua Sete de 

Setembro na Cohab Velha, fizeram uma substituição, mais o antigo ainda poste ainda 

não foi retirado, podendo causar acidentes no local; O Vereador Elton Costa Acioli 

saúda a todos os presentes. Informa que irão juntamente com alguns radialistas da 

cidade chamar nominalmente nas rádios as pessoas que irão ser beneficiadas com 

doações de terrenos, para comparecer ao meu gabinete, pois é necessário saber quem 

são e onde de fato estão localizados os seus terrenos, observei um projeto com erros 

na medida do terreno, portanto o dono irá certificar quanto mede seu terreno. O 

Vereador Sandro Jorge esclarece que houve um engano na localização do terreno de 

fato, pois existem divergências entre o nome do bairro e a localização de fato do 

terreno. Entendo Nobre Vereador Sandro, mais depois de observarmos esse detalhe é 

que temos que nos aprofundar mais nos detalhes do restante, depois de verificar, aos 

poucos irei pedir a aprovação dos projetos que tiverem corretos, se trata da doação de 

mais de duzentos terrenos é necessário cautela. Sobre a educação, já faz algum tempo 

que venho pedindo uma relação de funcionários efetivos, contratados e 

comissionados, valores recebidos, valor da merenda mensalmente e qual empresa esta 

fornecendo a merenda escolar, mais até o presente não obtive resposta, irei tomar 

outras medidas, poderei até convocar o Secretario de Educação para esclarecer o que 

de fato esta acontecendo. O Presidente informa que a posição que Vossa Excelência 

tomar conte com meu apoio, os secretários tem que respeitar os vereadores, não irei 

admitir desrespeito; O Vereador Sandro Jorge da Silva parabeniza o Presidente pela 

posição e quero desde já que todos podem contar com meu apoio. Quero nesta noite 

expressar votos de pesas aos familiares do senhor Lenildo pelo falecimento do seu 

filho Lenilson, mais uma vida ceifada pela depressão em nosso município, a depressão 

é o mal do século. 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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