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Aos dezessete (17) dias do mês de junho de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira 

de Oliveira deu início a sessão ordinária na Sala de Reuniões Maria das Graças Lopes 

Ferreira em virtude das fortes chuvas causando goteiras no teto do plenário desta 

Casa, sendo transferida a sessão para a sala de reuniões acima citada. Em seguida o 1º 

Secretário solicitou ao vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto, assumir os trabalhos 

nesta noite, em seguida fez a chamada de presença dos Edis constatando as faltas 

justificadas dos vereadores: Almir Belarmino da Silva, José Lourenço da Silva, José 

Raphael de Albuquerque Pedrosa, Emanuel Gomes Balbino e Jailson Vicente de Melo, 

presentes os demais vereadores. O Presidente convidou o Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti para fazer a leitura da Ata anterior, que após discussão foi aprovada por 

todos, com a abstenção do Vereador Cicero Aureliano que não estava presente na 

sessão anterior. O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto dá início a leitura da ordem do 

dia e do expediente da semana: Ofício nº. 258/2019 – SMGA/PMUP convida a participar 

de uma reunião que acontecerá no auditório da prefeitura no dia 13 deste a partir das 

08:00 horas, onde o assunto abordado será a reformulação do plano diretor; Ofício nº. 

021/2019 – SEPLAGE/AL solicita a devolução de alguns projetos de lei que tratam sobre 

as doações e regularizações de terrenos no município, para fim de retificação dos 

mesmos; Ofício nº. 033/2019 – SINTPMUP comunicado de percentual acordado entre as 

Secretarias de Administração Geral e Saúde, concordamos com o ofertado e pedimos 

aos Edis que seja apreciado e votado o projeto de lei já enviado a esta casa; 

Comunicado da comissão de legislação justiça e redação final, comunica que diante de 

tudo que já exposto nos projetos de lei que versam sobre doações e regularizações de 

terrenos, não ficou provado que o município é dono dos terrenos  em tese, ou seja, não 

temos documentos que comprovem a constitucionalidade dos mesmos, ficando assim 

essa comissão sem condições de opinar sobre o assunto. Requeiro do Presidente que 

seja solicitado do Poder Executivo as Plantas Planimétricas de todas as áreas onde 

estão acontecendo as doações: Projeto de Lei nº. 278/2019 que dispõe sobre a criação 

e o funcionamento da Ouvidora Geral do Município de União dos Palmares. Lido e 

encaminhado às comissões competentes: Projeto de Lei nº. 280/2019 dispõe sobre 

doação de terreno no âmbito do município. Lido e encaminhado as comissões 

competentes: 281/2019 dispõe sobre doação de terreno no âmbito do município. Lido e 

encaminhado às comissões competentes: Projeto de Lei nº. 282/2019 dispõe sobre a 

Reposição Salarial dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação: Projeto de Lei 

nº. 283/2019 dispõe sobre a Reposição Salarial dos Servidores das Secretarias 

Municipal de Administração Geral e Saúde.  O Presidente com a devida vênia de todos 

os vereadores suspendeu a sessão por 10 minutos, para que as comissões 

elaborassem os pareceres dos projetos acima citados, para análise e 

consequentemente aprovação dos edis. Após o prazo estipulado foi retomada a sessão 

na qual foram lidos novamente os projetos de Lei nº. 282/2019 e 283/2019 que tratam da 

reposição salarial dos servidores das secretarias de Educação, Administração Geral e 
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Saúde e após discussão os mesmos foram aprovados por todos os presentes com 

seus respectivos pareceres. Foi dada continuidade a ordem do dia: Projeto de Lei nº. 

004/2019 de autoria do vereador Neto Cavalcanti, pede que as Agenciem Bancarias 

disponibilizem cadeiras de rodas para facilitar a locomoção de pessoas que necessitem 

das mesmas para sua locomoção. Lido e encaminhado às comissões competentes; 

Projeto de Resolução nº.004/2019 de autoria do Vereador Cícero Aureliano, modifica o 

Paragrafo 5º do Artigo 184 do Regimento Interno desta casa. Lido e encaminhado às 

comissões competentes; Projeto de Resolução nº. 003/2019 de autoria do Vereador 

Cícero Aureliano, modifica o Paragrafo 4º do Artigo 184 do Regimento Interno desta 

casa. Lido e encaminhado às comissões competentes: Projeto de Decreto Legislativo 

nº. 002/2019 que dispõe sobre a concessão de titulo de cidadania palmarina ao 

Apostolo Moisés Handa Tchivandja. Após discussão o projeto foi aprovado pelos 

presentes juntamente com seus respectivos pareceres: Projeto de Lei nº. 277/2019 que 

dispõe sobre autorização para abertura de Credito Especial no valor de 207.000,00 

(duzentos e sete mil reais) no Orçamento vigente para atender as necessidades da 

Secretaria de ação Social. Após discussão o projeto foi aprovado pelos presentes 

juntamente com seus respectivos pareceres. O Presidente agradeceu imensamente a 

todos os edis pela parceria e empenho nas discussões das reposições salariais dos 

servidores da Educação, Administração e Saúde, junto ao Chefe do Poder Executivo, 

ocasionando nos percentuais que foi acordado entre as classes envolvidas. Agradeceu 

ainda, pela disposição e entendimento de todos por estarem nessa sessão, a qual foi 

disponibilizada para discutir e aprovar os referidos projetos. O Presidente faculta a 

palavra aos nobres vereadores: o vereador Cicero Aureliano, falou que o prefeito 

enviou projeto de lei criando a Ouvidoria Geral do Município e menciona que já foi 

aprovado nessa Casa a Ouvidoria da Guarda Municipal, porém o Prefeito até o 

momento não nomeou ninguém para o cargo e tampouco regulamentou a referida 

Ouvidoria. Ressaltou ainda que a Guarda Municipal de União dos Palmares está com 

toda a documentação organizada, precisando implementar as ações. Parabeniza a 

todos os vereadores pela aprovação do projeto de suplementação do Poder Executivo, 

uma vez que, percebe que nesta legislatura não existe oposição nem situação, que 

todos os edis estão trabalhando em prol do bem estar da população. Ressaltou ainda 

sobre a entrevista do comandante do CPRV na rádio essa semana, e que ficou muito 

triste, devido ao fato em que nenhum Palmarino ligou para a rádio, reclamando sobre 

os abusos cometidos pelos policiais nas abordagens, porém quando, são os 

vereadores que estão na rádio, tratando sobre o tema, são inúmeras as reclamações 

por parte dos ouvintes. A realidade é que nós vereadores não podemos resolver esse 

problema, e os munícipes perderam uma ótima oportunidade de reclamar a quem de 

direito. Fez ainda menção sobre o Matadouro Público que gostaria muito que antes do 

término dessa legislatura essa questão fosse resolvida. Não podemos deixar esse 

assunto morrer, sugere que criemos uma comissão, composta por vereadores e se 

necessário fecharmos a pauta do Executivo, até que o Prefeito resolva essas situações. 

O vereador Manoel Messias pediu uma parte, informando que conversou com o 

Secretário Givanildo Gomes (Nenzinha) e o mesmo confirmou que o Executivo está 

procurando um terreno para desapropriação com o objetivo de construir o Matadouro 

Público. O Presidente Alan Elves disse ao vereador Cicero Aureliano que marque uma 

data para reunirmos com o Prefeito, confirmando a data da reunião, e que se 

compromete em informar a data ao Prefeito, confirmando sua presença, que é 

interessante formar uma comissão, para tratar dos assuntos pertinentes do Município, 

tais como: Aposentados, Matadouro Público, Consignados da Caixa, Pagamentos dos 

contratados, SMTT – trânsito de União dos Palmares e a Guarda Municipal. Disse ainda 



o Presidente que vai se reunir com o senhor Jandilson para tratar do trânsito de União 

dos Palmares, tentando resolver a questão de carga e descarga, pois os palmarinos 

não tem pagar pela desorganização do trânsito da cidade, bem como, não quer 

prejudicar os comerciantes, temos que encontrar um meio termo para atender as partes 

envolvidas. O vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto sugere criar uma comissão para 

rediscutir a Lei Municipal que trata sobre a carga e descarga no município, pois a 

mesma é generalizada. O presidente disse que a Lei Municipal não é generalizada, pois 

consta na referida Lei, os locais específicos. O vereador Tita sugere baixar uma portaria 

com a criação da comissão com os devidos temas de discussão com o prefeito. O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto parabenizou o vereador Bruno Lopes, pela 

realização do brilhante evento junino, que o nobre colega não mediu esforços para 

realizar o evento, principalmente para tender os mais humildes e parabenizou ainda 

pela coragem de fazer o evento em virtude em meio à crise que passa o país. O 

Presidente sugere que seja confeccionado ofício ao vereador Bruno Lopes em nome de 

todos os vereadores parabenizando-o pelo brilhante evento. O vereador Ailton Tenório 

lembra do aniversário de morte da ex-vereadora Maria das Graças Lopes Ferreira 

(Gracinha) no dia 17 de junho de 2003, e coincidentemente estamos realizando a 

sessão justamente na sala de reuniões que leva o seu nome. O Vereador Bruno Lopes 

agradeceu aos elogios dos colegas e disse que o combustível que estimula todo o seu 

trabalho é o bem estar da população, principalmente os mais carentes. Fez 

agradecimentos a todos os colaboradores que o ajudaram na realização do evento e na 

arrecadação de alimentos que chegou a lotar um baú a serem distribuídos a população 

carente. O vereador Elton Costa Acioli, fez comentários sobre todos os assuntos 

discutidos na noite pelos nobres edis e enfatizou sobre os trabalhos da comissão a 

respeito das doações e regularizações dos terrenos, informando que o trabalho é 

complicado, mais que a comissão dentro da legalidade fará o possível para cumprir os 

tramites legais. O Presidente facultou a palavra a Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores da Educação do Estado de Alagoas – SINTEAL, que em sua fala 

agradeceu imensamente a todos os vereadores pelo empenho nas negociações sobre a 

reposição salarial do servidores da educação da prefeitura de União dos Palmares, 

resultando na noite de hoje na análise a aprovação do Projeto de Lei. Em seguida foi 

facultada a palavra ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura 

Municipal de União dos Palmares - SINTPMUP, o senhor Tita, que em suas palavras 

agradeceu calorosamente aos vereadores em especial a Mesa Diretora, que participou 

das reuniões de negociação com o Prefeito, mostrando de forma efetiva uma parceria 

com os servidores municipais e os vereadores. 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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