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Aos vinte sete (27) 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 dos Edis constatando a falta 

justificada dos vereadores Almir Belarmino da Silva, José Lourenço da 

Silva, Paulo Alves Cavalcanti Neto e Raphael José Albuquerque Pedrosa 

presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata 

anterior, que após retificação do Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira 

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 notícias, constando algumas matérias 

apresentadas pelos vereadores Alan Elves, Sandro Jorge e Ailton Tenório 

dentre outras informações do município; Ofício nº. 253/2019 da Secretaria 

de Saúde, envio de balancetes financeiros dos meses de janeiro e fevereiro 

do ano 2019; Ofício 100/2019 da Secretaria de Educação, envio de 

balancetes mensais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019; 

Ofício nº. 01/2019 dos moradores da Rua Juvenal Mendonça solicita que 

sejam providenciadas a troca de manilhas, na Rua Juvenal Mendonça, 

próximo a serraria dos nobres, que está causando transtornos para 

moradores que ali reside; Facultada a palavra o vereador Cicero Aureliano 

saúda a todos os presentes. Quero deixar claro aqui o meu voto de repudio 

a administração do SAAE sobre os problemas nas galerias de esgoto da 

Juvenal Mendonça e Cana Brava. Requer do Diretor do SAAE que sejam 

instalados hidrantes, especificamente na Sede do Corpo de Bombeiro e 

outro no centro da cidade precisamente na Avenida Monsenhor Clovis. 

Requer ainda que seja realizada a limpeza das galerias de esgotos da Rua 

Juvenal Mendonça. Peço aos Nobres Pares que nós acompanhem na 

quarta-feira, faremos uma visita ao SAAE, irei pessoalmente levar essas 

matérias até o Diretor do SAAE e cobrar providencias. O Presidente 

informa que é solidário aos moradores da Rua Juvenal Mendonça, pois 

esse tipo de situação não pode acontecer, a população paga a taxa de 

esgoto tem direito aos serviços. Informa que em visita a Secretária de 

Educação Madalena, cobrou que seja resolvida a questão da merenda e 

ESTADO DE ALAGOAS 



que toda a documentação já solicitada seja enviada a esta casa, acredito 

que a mesma irá resolver todas as questões, conheço o seu trabalho sei da 

sua competência; O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante; Saúda a 

todos os presentes. Requer do Secretário Junior Menezes que seja 

realizada terraplanagem de ruas no Conjunto Sagrada Família, tem ruas 

que estão intransitáveis, sabemos que é um paliativo, mais é necessário 

no momento. Requer do Prefeito que seja tomada providencias sobre a 

situação dos marchantes, se trata de famílias que sobrevivem desse 

comercio, é necessário resolver essa situação. O Vereador Sandro Jorge 

sugere que seja feito uma mobilização nesse sentido, é preciso somar 

forças, me disponho a dar apoio classe para tentar resolver. O Vereador 

Brunno Lopes informa que está à disposição para tentar resolver essa 

questão sobre o matadouro público, os marchantes precisam tomar uma 

posição, para que as autoridades entendam a necessidade de todos, 

somos uma cidade onde mais se consome a carne bovina, não dar para 

entender o porquê não foi tomada ainda uma posição, precisamos de uma 

definição concreta para que esse problema da falta de Matadouro Público 

seja resolvido definitivamente. O Vereador Ailton Tenório informa que 

devido à situação os marchantes que vivem do comercio estão matando 

bois e jogando os dejetos em qualquer lugar na tentativa de sobreviver ao 

que esta acontecendo. Acredito que juntos poderíamos falar com o 

Governador, caso não haja resolução os marchantes devem se manifestar, 

somos uma cidade polo. O Vereador Manoel Messias informa que esta a 

disposição para tentarmos junto ao Governador resolver essa questão. A 

Vereadora Maria José sugere que sejam convidados todos os marchantes 

que sobrevivem do comercio de carne e do matadouro publico para fazer 

uma paralisação, depois de ver a necessidade pelas redes as autoridades 

irão se pronunciar e tomar uma posição definitiva. O Presidente parabeniza 

a todos pela discussão, dentro do assunto me estranha é que em Murici 

temos um matadouro publico pronto e não funciona e isso me causa 

espanto, pois não há motivos para estarmos passando por esse tipo de 

coisa, sempre que nos reunirmos com o Governador o mesmo sempre diz 

que o Matadouro irá ser construído e nada saí do papel, União é uma 

cidade polo. O Vereador Sandro Jorge informa que fez um levantamento 

sobre valores e as vantagens é grande ele praticamente se auto sustenta é 

uma situação inacreditável. O Vereador Brunno Lopes esclarece que a 

maior problemática é as normas que a vigilância sanitária exige, pois são 

muitos detalhes e tudo é custo, onde é necessário valores altos para 

manter tudo funcionando. O Presidente finaliza informando que entende as 

explicações de todos mais o preocupante é que os marchantes de 

pequeno porte na tentativa de sobreviver e sem condições financeira 



nenhuma de levar o boi para abater na mafrial estão matando o boi de 

forma clandestina e quem sofre é a população, todos nós sofremos, a 

vigilância sanitária vem faz o trabalho e vai embora, temos que ser 

humanos, o que vai acontecer é que todo abate em União dos Palmares 

futuramente irá ser de forma clandestina, isso é o que me preocupa, a 

saúde da população, é necessário que o Governador resolva essa questão, 

as pessoas precisam sobreviver. Peço ao Líder do Governo que marque o 

mais breve possível uma reunião com o Prefeito para que seja resolvida 

essa questão; O Vereador Emanoel Gomes Balbino saúda a todos os 

presentes. Quero parabenizar a todos pela discussão do matadouro, estou 

a disposição e amanhã tentarei marcar uma reunião com o Prefeito e 

juntos tentaremos resolver essa questão. Solicita do Secretario Junior 

Menezes e do Prefeito que seja realizada uma manutenção nas galerias da 

Rua Orlando Gomes no Bairro Roberto Correia de Araújo, onde placas 

estão quebradas impedindo que veículos circulem pelo local; O Vereador 

Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Sobre o matadouro público, 

já falei diversas vezes, mais nada é resolvido, estarei à disposição quando 

precisar. Quero informar que tenho informações de que tem varias obras 

que o dinheiro volta para o estado porque o município não disponibiliza 

estrutura para que tudo seja realizado, não é mentira, tive a confirmação da 

Caixa Econômica, é falta de interesse dos Gestores, irei apresentar cada 

Emenda com Projetos que não saíram do papel porque os Gestores não 

tiveram compromisso e perdemos o investimento, mostrarei também 

provas do que estou falando. O nosso município é histórico não tem 

desenvolvimento em nada, a população tem que acordar, não podemos 

mais pensar dessa forma arcaica nada anda em nossa cidade por falta de 

compromisso, todo desenvolvimento da nossa cidade foi engavetado; 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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