
ATA DA 19º DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos três (03) dias do mês de junho 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 todos os vereadores presentes. 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 Cícero Aureliano, Ailton Tenório, Brunno 

Lopes, Sandro Jorge, Manoel Messias, Alan Elves, Emanoel Balbino e Elton Costa Acioli 

dentre outras informações do município; Ofício nº. 62/2019 – GAB/PMUP solicita a 

devolução do Projeto de Lei nº. 268/2019 que versa sobre a reposição salarial dos 

servidores do município, após reformulação será enviada a esta casa legislativa com a 

urgência necessária; Ofício nº. 269/2019 – GSMS solicita realização de audiência pública no 

dia 11/06/2019 para apresentação da prestação de contas da secretaria de saúde; Ofício nº. 

070/2019 da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura em resposta ao Ofício nº. 070/2019 – 

PLUP/AL envio de copias das folhas de pagamentos dos funcionários contratados e de 

cargos comissionados desta secretaria referente ao ano de 2018; Ofício nº. 026/2019 – 

SINTPMUP informa que os servidores da Secretaria de Urbanização, Habitação e Obras irá 

paralisar suas atividades no dia 03/06/2019, bem como, os servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde também suspenderá seus trabalhos no dia 04/06/2019, para demonstrar 

a insatisfação e repudio de toda categoria em face da negativa da gestão em conceder a 

reposição salarial referente ao ano de 2019; Ofício nº. 104/2019 de autoria do Hospital São 

Vicente de Paulo e Maternidade Santa Catarina, informa que esta sendo realizado 

recuperação do calçamento que dá acesso as ambulâncias e outros veículos para o 

atendimento de pacientes no hospital acima citado, tudo será normalizado assim que 

possível; Ofício nº. 001/2019 oriundo da Secretaria de desenvolvimento Econômico e 

Turismo solicita indicação de membros do Poder Executivo para compor o Conselho 

Municipal de Turismo; Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2019 que dispõe sobre a 

Concessão de Titulo de Cidadão Honorário ao Apostolo Moisés Handa Tchivandja. Lido e 

encaminhado às comissões competentes para pareceres; O Presidente informa que 

juntamente com alguns vereadores e o Prefeito foram a São José da Laje para tentar 

resolver a problemática do abate bovino desta cidade, onde após muito dialogo com IMA, 

ADEAL e o Secretário Neno ficou acordado que o nosso município esta autorizado a abater 

os animais, quero desde já agradecer a receptividade do Secretário Neno, que na 

oportunidade nos recebeu muito bem, existem regras a serem seguidas e a Prefeitura irá 

entrar com uma contra partida para contribuir com as despesas, ficou bem claro que os 

marchantes de União dos Palmares irá abater seus animais em São José da Laje, tivemos 

resistências de algumas pessoas, mais o Secretário Neno foi firme na sua posição e firmou 

o compromisso. Quero mais uma vez parabenizar e agradecer em nome de todos os 

vereadores, marchantes e fateiras da nossa cidade o Secretário Neno pela sua iniciativa e 
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ato de generosidade em um momento como este. Ainda é necessário alguns ajustes sobre 

o funcionamento e regulamento, para que tudo volte ao normal, mas o acordo já esta 

firmado. Estivemos também no SAAE para tratar do assunto da Rua Juvenal Mendonça, 

falamos também com o Secretário Junior Menezes e amanhã iremos juntamente com o 

Diretor do SAAE e Secretário no local para averiguar o que esta acontecendo. O Vereador 

Ailton Tenório sugere que seja visitando também a Várzea Grande para que seja vista a 

situação das fossas no local. O Presidente informa ainda que houve uma mobilização 

acerca da reposição salarial onde infelizmente a pedido do Prefeito o projeto foi devolvido 

a prefeitura, peço a todos os vereadores que se mobilizem para tentar sensibilizar o 

Prefeito sobre a reposição salarial. Junto com alguns vereadores tivemos uma conversa 

com os servidores da Urbanização para tentar entrar em acordo, todos nos vereadores 

estamos solidários a reposição salarial, todos estão empenhados nesse sentido, os 

servidores fazem um papel imprescindível para o município, amanhã iremos a Secretaria de 

Saúde para dar apoio aos servidores. Solicita do Prefeito, do Procurador Alan Belarmino e 

do Secretario de Finanças Anderson Ventura uma audiência pública para o dia 06/06/2019 a 

partir das 09:00 horas para que seja apresentado dados aos servidores com motivos legais 

do porque não será ofertado a reposição salarial referente ao ano de 2019, é necessário 

que seja dado um explicação convincente a todos, comentários de todo tipo estão surgindo 

e isso reflete de forma negativa para o município. Sobre o CPRv toda semana em nossa 

cidade esta complicado, entendo que é necessário que todos andem com seus veículos 

regular, mais o município passa por dificuldades, onde se tem que optar entre emplacar o 

veiculo ou fazer sua feira, as vezes as pessoas andam erradas porque tem necessidade. O 

Vereador Sandro Jorge informa que o CPRv não é atribuído pelo Batalhão da cidade, é 

especifico de Macei, temos o CIRETRAN, motos e carros apreendidos teria que ficar na 

cidade, mais não é isso que esta acontecendo, estão sendo deslocados para capital. O 

Vereador Manoel Messias concorda com as indagações do Nobre Par, é necessário que 

seja tomado uma providencia, o município esta sofrendo, é absurdo temos que procurar o 

Governador e tentar resolver, teve situações em que apenas por conta de um lacre a moto 

foi apreendida e levada para capital, temos andar certo, mais temos outras circunstâncias, 

são situações desnecessárias. O Presidente declara essa situação tem que ser resolvida, 

não há necessidade dos veículos serem levados para capital por guinchos de terceiros, é 

lamentável, quero deixar claro meu voto de repudio ao Governador do Estado sobre essas 

práticas do CPRv em nossa cidade, esta causando transtornos aos palmarinos. Parabeniza 

os 52 anos da Escola Mario Gomes me nome da minha amiga Lucia de Lima silva e dos 

pais e alunos daquela unidade de ensino, tem contribuído muito com a educação do nosso 

município. Peço que a comissão de justiça legislação e redação final siga com os 

procedimentos da comissão e versem sobre os projetos pendentes é necessário que seja 

dado continuidade aos tramites legais; a Vereadora Maria José saúda a todos os presentes. 

Sobre o CPRv acredito que o Governador sem sabe dessas abordagens na cidade, todos 

somos sabedores que o senhor Jandilson disse na rádio que iria pôr o trânsito de União na 

ordem, hoje a população está sofrendo, existe pessoas que trabalha no governos que está 

fazendo esse tipo coisa, é necessário que sejam tomadas providencias, não podemos 

deixar que continue com essas perseguições; O Vereador Brunno Lopes saúda a todos os 

presentes. Sobre o Matadouro Público a situação foi parcialmente resolvida, não podemos 

deixar morrer a construção do nosso matadouro, somos uma cidade polo, temos que brigar 

pelos nossos direitos. O Vereador Ailton Tenório informa que irá ser desapropriada uma 

área para construção do matadouro público, quando formos levar o assunto ao Governador 

já estaremos com toda documentação pronta em mãos, esse foi o acordado na ultima 

reunião que tivemos com o gestor. O Vereador Brunno Lopes esclarece que temos que 



intensificar as cobranças nesse sentido. Sobre a reposição salarial, não dar para entender 

a logística, se tem dinheiro para fazer festas entre outras coisas e quando se trata de 

salario é uma polemica, o munícipio tem que explicar os motivos, a população merece 

explicações. Sobre o CPRv temos fazer algo, é difícil tudo que vem acontecendo, até 

cinquentinhas estão sendo levadas, a população está sendo lesada. O Vereador Neto 

Cavalcanti informa que em conversa com o Deputado Brunno Toledo, o mesmo sugeriu 

que fossemos acompanhados com ele na Diretoria do Detran em Maceió, esclarecer que 

não somos contra as blitz, somos contra os abusos que vem acontecendo. O Vereador 

Brunno Lopes convida a todos os Vereadores a participarem do Arraia do B.L, estou 

convidando os quatorze, iremos ter concurso de quadrilhas e se os mesmos quiserem 

participar dos julgamentos irão ser bem vindos, logo após faremos uma festa maravilhosa, 

quero dizer desde já que será uma honra para mim a presença de todo. O Presidente 

parabeniza o Nobre Par pela festa que irá ser realizada. Esclarece que sobre o matadouro 

público o Prefeito nos deu um prazo de 60 dias para desocupar uma área e preparar todo 

projeto do matadouro, iremos cobrar quando necessário; O Vereador Cicero Aureliano 

saúda a todos os presentes. Informa que não irá ser possível a realização das sessões 

itinerantes nos bairros na data solicitada, pois é um trabalho complicado organizar tudo, 

pedimos a esta casa legislativa um prazo maior para darmos inicio as sessões itinerantes 

nos bairros. Sobre a reposição sou a favor de todos os servidores, acredito no bom senso, 

tentaremos resolver, quero parabenizar os servidores na pessoa do Tita Presidente do 

SINTPMUP pela sensibilidade que esta sendo conduzida toda situação, amanhã irei a 

Secretaria de Saúde dar apoio aos servidores, temos que pôr a população em primeiro 

lugar independente de bancada, temos que ser imparcial e defender o direito do povo. O 

Matadouro Público vem de gestões anteriores, temos cobrado por anos a fio, o desejo de 

construir o matadouro é unanime, todos sofremos com a falta da carne bovina, a única 

forma de sanar essa problemática é a construção do tão sonhado matadouro, não há outra 

forma de resolver. O Vereador Manoel Messias pede que todos se esforcem para junto 

tentarmos resolver somos uma cidade polo não podemos depender de uma cidade menor 

que a da gente. O Vereador Cicero Aureliano finaliza que é necessário fechar a questão, 

daremos um prazo que seja desocupada a área e seja dado inicio a construção, se 

necessário fecha tudo nesta casa até que se resolva essa questão do matadouro. Sobre o 

trânsito é complicado falar sobre o assunto, a responsabilidade do trânsito é do município, 

mais a Guarda não tem concurso, lutamos diariamente mais nada é resolvido, vem às 

autoridades de fora e fazem esse trabalho e levam os veículos, o povo ainda culpa nos 

vereadores, difícil ver uma cidade do porte de União e chegar pessoas de fora e mandar. 

Quero agradecer ao Vereador Elvinho, pois fomos juntos ao SAAE. O Vereador Neto 

Cavalcanti informa que há mais de um mês pediu ao SAAE que fosse consertado a caixa 

d’agua no Nova esperança e até o momento nada foi resolvido, onde uma quantidade 

enorme de agua potável é desperdiçada todos os dias, quero acompanhar os Nobres na 

visita ao SAAE. O Vereador Cicero Aureliano lembra a todos, o pedido de instalação de 

hidrantes na cidade, tivemos também um pedido dos moradores da Rua Juvenal Mendonça 

onde a resposta é dizer que o esgoto é de responsabilidade da Secretaria de Urbanização, 

fui recebido pelo Diretor do SAAE e o mesmo pessoalmente me respondeu que o problema 

não de responsabilidade daquela Autarquia, indaguei e questionei e o mesmo se 

comprometeu a realizar o serviço, também falei do mesmo assunto com o Secretario de 

Urbanização, onde o mesmo de imediato prometeu a realizar o serviço. A questão dos 

hidrantes a resposta foi que no momento não teria condições de atender o pedido de 

imediato, pois é necessário o Corpo de Bombeiros mapear os lugares onde irão ser 

instalados os mesmos, bem como a compra do hidrante é de responsabilidade do 



município, porém aquela Autarquia se prontifica em realizar as instalação dos mesmos. 

Quero agradecer o apoio e empenho de todos nesta casa, parabéns ao Nobre Presidente 

pela cobrança dos tramites da comissão de justiça; O Presidente pede que seja formada 

uma comissão para visitar a SMTT para discutir a questão de carga e descarga, 

infelizmente o trânsito em União dos Palmares parece uma cidade sem dono, é necessário 

que sejam tomadas providencias, temos que encontrar um meio termo entre os 

comerciantes e a população; O Vereador Raphael Pedrosa saúda a todos os presentes. 

Sobre o assunto do matadouro, ei o quanto custa o deslocamento do animal daqui a Laje, 

quando se coloca no papel todas as despesas não sobra muita coisa, todas as cidades 

bem menores do que a nossa tem seu matadouro público, não se pode cobrar apenas do 

Prefeito, tem que cobrar do Governador, é necessário fazer uma manifestação, peço o 

apoio de todos para irmos até o Governador, levar a imprensa se for necessário, até em 

São José da Laje por pouco não conseguimos a autorização para o abate, foi necessário 

todo o prestigio do Prefeito para que pudéssemos ser liberado. Entendo tudo que foi 

discutido, encarregado tentou pôr vários empecilhos contra o abate dos nossos 

marchantes, não entendi certas colocações do encarregado, mais depois de tudo foi 

firmado um acordo. Para se deslocar a mafrial o custo é alto e ainda perdemos as vísceras, 

para quem é do ramo sabe o quanto elas são importantes. Volto a afirmar não depende do 

Prefeito, tenho visto muito empenho por parte do mesmo. O Vereador Sandro Jorge 

explana que, futuramente iremos ter outro problema, irá ser inaugurado o Posto da Policia 

Federal, o trajeto ficará complicado e tudo vai voltar a mesmo lugar. Parabenizo ao Nobre 

pela postura e apoio aos marchantes. O vereador Raphael Pedrosa esclarece que o 

município não possui o selo que autoriza o transporte da carne, de forma que trabalhamos 

de forma clandestina, então procurei o Prefeito para tentar resolver a questão com o 

Governador, o mesmo me informou que já o procurou sobre as abordagens do CPRv e a 

reposta dele não foi favorável ao município nesse sentido, ele foi bem claro que as 

abordagens estavam sendo feitas corretamente, disse ainda que só o procuraria 

novamente se for um caso de extrema urgência. O acordado na oportunidade foi que, o 

executivo irá preparar a área e toda documentação necessária para construção do 

matadouro para depois levar tudo pronto ao Governador. Caso haja necessidade irei me 

unir aos marchantes e faremos uma paralização e infelizmente a população é quem irá 

sofrer, mais são necessárias medidas extremas em situações como está. O Presidente 

esclarece que de fato o acordado é que só iremos procurar o Governador quando tudo 

estiver pronto, área e projeto para que não haja mais desculpas nesse sentido. Foi tratado 

também na oportunidade o assunto da reposição salarial e todos o vereadores estão 

solidários a causa, quero parabenizar a todos pela postura; O Vereador Sandro Jorge 

indica ao Secretário Junior Menezes que seja realizada a revitalização e limpeza das 

quadras de futebol do Newton Pereira. Quero também parabeniza o Sargento Pereira por 

mais uma vitória como Presidente da Associação do Transporte Complementar. Quero 

ainda parabenizar a família Menezes pela realização do evento no Sitio Serra Preta, estão 

todos de parabéns pela brilhante festa; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os 

presentes. Sobre o matadouro é uma promessa politica desde a gestão de 2010, o 

interessante é um assunto vir a tona novamente próximo as eleições, espero que de fato 

seja construído, são nove anos com a mesma conversa. A reposição salarial é outro 

absurdo, se omitindo a dar um simples aumento de salario, o servidor tem que se humilhar 

para conseguir. Sobre a Guarda Municipal é outra vergonha, não tem dinheiro, porém, 

festas estão acontecendo, pensem um pouco, temos que ter bom senso. Parece 

brincadeira para dar suporte aos bombeiros é necessário um vereador pedir hidrantes para 

abastecer os carros pipas, coisas básicas para que os mesmos possam oferecer os 



serviços a população. Concurso público em Rio Largo abriu varias vagas, em União se tem 

cabide de emprego, a velha pratica da política arcaica, não há interesse de realizar 

concurso publico em nossa cidade. O CPRv é comum essa pratica de apreensões 

indevidas em nossa cidade, estão passando pro cima do código de transito, fui fiscalizar e 

nesse dia foram poucas motos apreendidas, porque tinha alguém gravando as ações deles, 

é preciso fiscalizar para que irregularidades e abusos de autoridade não aconteça. Quero 

parabenizar o Vereador Brunno Lopes pelo evento que irá ser realizado, estarei presente 

para prestigiar a festa. Como já falei antes, fiz outra gravação mostrando mais uma Emenda 

que veio para o município e foi arquivada por falta de interesse do gestor, desta vez, trata-

se da obra de pavimentação das margens do Rio Mundaú, foram dois milhões enviados 

para esta finalidade, mais por falta de compromisso da gestão estão paradas, sem contar 

com velha pratica de escolher as empresas que ganham as licitações do município. Toda 

semana irei apresentar um Emenda e explicar o porque não foi executada, mostrarei tudo 

que foi engavetado em nosso município. Como Relator da Comissão de Justiça, entendo 

que temos que dar continuidade aos projetos em tramitação, contudo, não prometer versar 

sobre os projetos de doações de terrenos, trata-se de projetos complexos, é necessário um 

tempo maior para analisar, iremos fazer pareceres detalhados de tudo, mais farei o meu 

papel. Pedi algumas informações a Secretaria de Educação, na época o Secretário era 

Lindolfo, hoje após meses chegou uma resposta, totalmente diferente do que solicitei, não 

mostra nome nem valor de salario de nenhum servidor, mostra apenas valores gerais 

mensais. O Presidente esclarece que a documentação foi pedida ao Secretario Lindolfo, 

hoje quem responde pela pasta é a Secretária Madalena, a mesma não pode responder uma 

coisa que não foi solicitada a ela. Quero deixar claro a todos os vereadores que pode 

contar com o apoio desta Mesa Diretora. O Vereador Elton Costa finaliza que entende tudo 

que foi dito, porém, irei tomar providências, pois não estou sendo respondido devidamente 

nas minhas matérias; 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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