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LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos oito (08) dias do mês de julho 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 presença de todos 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: foi realizada a leitura do Jornal Folha Serrana, onde foram destacadas 

matérias algumas das principais matérias: Ofício do SAAE em resposta ao requerimento nº. 

004/2019 de autoria do Vereador Cícero Aureliano, informa que o setor técnico relatou que trata-

se de uma deficiência na infraestrutura de responsabilidade do município, entretanto para dar 

uma solução satisfatória o SAAE fará uma parceria com a Secretaria de Urbanização, Habitação 

e Obras a fim de recuperar as bocas de lobo daquela localidade; Ofício do SAAE em resposta ao 

Ofício nº. 247/2019, o qual solicita a desobstrução e reparo da rede de esgoto da Rua Juvenal 

Mendonça, informa que o setor técnico relatou que trata-se de uma deficiência na infraestrutura 

de responsabilidade do município, entretanto para dar uma solução satisfatória o SAAE fará uma 

parceria com a Secretaria de Urbanização, Habitação e Obras a fim de recuperar as bocas de lobo 

daquela localidade; Ofício do SAAE em resposta ao Ofício nº. 224/2019 o qual solicita reparo nas 

caixas d’água nos Conjuntos residenciais Newton Pereira e Nova Esperança de autoria do 

vereador Neto Cavalcanti, informa que já está em fase processual a contratação da empresa para 

a realização da obra, em breve o problema será sanado; Ofício nº. 01/2019 de autoria do senhor 

José Marcio Paulino do Nascimento, o qual o mesmo solicita a intervenção dos vereadores na 

construção de uma Praça no Bairro Abolição, segundo o autor da solicitação se trata de um 

bairro antigo, onde nunca foi construída uma área de lazer para os moradores daquela localidade; 

Projeto de Lei nº. 278/2019 que dispõe sobre a criação e o funcionamento da ouvidoria geral do 

município. Aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Lie nº. 176/2019 

disciplina a criação do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência; estabelece a 

política municipal da pessoa com deficiência e cria o fundo municipal da pessoa com deficiência. 

Aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 177/2019 que instituí o 

programa municipal de educação fiscal – PMEF. Aprovado juntamente com seus respectivos 

pareceres; Projeto de Lei nº. 004/2019 oriundo do Poder Legislativo de autoria do Vereador Neto 

Cavalcanti que pede que as Agenciem Bancarias disponibilizem cadeiras de rodas para 

facilitar a locomoção de pessoas que necessitem das mesmas para sua locomoção. 

Aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Resolução nº. 003/2019 

de autoria do vereador Cicero Aureliano que dispõe sobre a supressão do parágrafo 4º do artigo 

184 do regimento interno da Câmara Municipal de União dos Palmares. Aprovado juntamente 

com seus respectivos pareceres; Projeto de Resolução nº. 004/2019 de autoria do vereador 

Cicero Aureliano que dispõe sobre a supressão do parágrafo 5º do artigo 184 do regimento 

interno da Câmara Municipal de União dos Palmares. Aprovado juntamente com seus respectivos 

pareceres; O Presidente encaminha o projeto de lei nº. 162/2019 que trata sobre a lei de diretrizes 
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orçamentária – LDO para o exercício financeiro de 2020 para a comissão de finanças e orçamento 

para que seja dado continuidade aos tramites legais. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos 

os vereadores e funcionários desta casa, bem como ao meu amigo Luizinho que foi o responsável 

pela informação de que o prédio não teria registro, que hoje graças a esta informação nos 

resultou no título de posse do prédio, obrigado a todos que de alguma forma contribui com mais 

essa conquista. Quero agradecer também ao Edmir Moraes, pois graças a sua eficiência e 

agilidade todos os tramites foram concluídos dentro da formalidade, agradeço a todos pelo 

apoio, parceria e companheirismo. Quero informar a todos que iremos ter mais uma empresa em 

nossa cidade, porem ao verificar a lista das doações não constatei nome a Empresa Tuca Motors, 

empresa essa do nosso amigo Solinha, peço ao Nobres Pares que juntos possamos nos reunir 

com o gestor para tratarmos deste assunto, e de suma importância o desenvolvimento de nossa 

cidade, temos que facilitar para que os empreendedores invistam em nosso município, estamos 

crescendo o empenho de todos é de grande importância; O vereador Cicero Aureliano saúda a 

todos s presentes. Sobre o assunto da fábrica Tuca Motors do nosso amigo Solinha, quero 

informa que em conversa com o mesmo juntamente com o gestor, onde na oportunidade ficou 

tudo certo, inclusive visitamos a área que possivelmente iria ser construída a fábrica, mais para 

minha surpresa fui informado que o projeto não se encontra nesta casa. Sugiro que se possível 

seja feito esta doação através de decreto, pois e necessário garantir a área e o investidor. O 

Vereador Neto Cavalcanti esclarece que por decreto segundo mudanças na lei os cartórios, bem 

como as instituições financeiras não aceitam mais esse tipo registro da área. O Vereador Cicero 

Aureliano esclarece que entende que existe os tramites, porém, na sua opinião faria através de 

decreto para garantir o investimento em nosso município, estamos carentes de emprego, vamos 

cobrar amanhã do prefeito informações nesse sentido. O Presidente informa que amanhã a partir 

das 09:00 horas irei a procura do prefeito para tentar resolver essa questão. O Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Gostaria de informa que em visita ao Gerente 

da Caixa Econômica Federal fui informado que o mesmo suspendeu os trabalhos de 

distribuições do FGTS dos servidores por conta de uma ação impetrada pelo SINTPMU, segundo 

o Gerente a ação teve ordem judicial, onde o mesmo teve que parar os trabalhos até uma decisão 

judicial. Diante de tudo, gostaria de solicitar oficialmente informação do andamento e resolução 

da problemática do FGTS, recebemos diariamente cobranças dos servidores nesse sentido; O 

Vereador Cícero Aureliano informa que em visita aos bairros Abdom Veríssimo II e III junto aos 

moradores começamos a nomear s ruas, porém, e complicado por divergência nas escolhas de 

nomes, a urgência e visível, espero que na próxima semana apresentar as nomeações dos 

bairros e ruas. Quero esclarecer também aos moradores da Juvenal Mendonça e dizer que 

segundo o Diretor do SAAE o serviço ira ser realizado assim que possível, pois estamos tendo 

dias de chuvas. Irá ser resolvido também a questão da rede de esgoto da Cana Brava, cobrei e 

irei continuar cobrando a conclusão dos serviços. Requer da Secretaria de Saúde que os 

moradores do futuro Conjunto Abdom Verissimo II e III sejam atendidos no Posto de Saúde do 

Loteamento Santa Maria Madalena, segundo os moradores as dificuldades em relação a distância 

para os atendimentos e grande, isso não pode continuar acontecendo; A Vereadora Maria Jose 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Sobre o atendimento dos moradores do Conjunto 

Abdom Veríssimo II e III e absurdo, está faltando planejamento. A distância causa dificuldade aos 

moradores, já conversei com a Secretaria de Saúde, porém, não foi resolvido a situação até o 

presente, os moradores não podem tomar uma vacina no Posto de Saúde mais próximo porque 

não podem serem atendidos por conta da área. Sobre a rede de esgoto é outro absurdo, bueiras 

todas obstruídas causando transtornos a todos. Outra situação é a falta de fraldas, cadeiras de 

rodas dentre outras necessidades na secretaria de assistência social e necessário se trata de 

várias pessoas precisando, está no orçamento, tem dinheiro para isso. O Matadouro Público é 

outra situação contraditória que tem que resolvida, não aceito mais desculpas é preciso ter 

planejamento, temos que cobrar. São inúmeras as reclamações sobre as estradas da zona rural, 



todas obstruídas o povo estão sofrendo, temos que resolver; O vereador Manoel Messias saúda 

da todos os presentes. Parabeniza a professora Monica pela vitória na eleição da Presidência do 

Conselho Municipal de Educação, desejo um bom trabalho a todos envolvidos; O Vereador 

Sandro Jorge da Silva saúda a todos os presentes. Informa que sobre a questão do terreno para 

construção da Empresa Tuca Motors, foi marcado para amanhã a partir das 10:30 uma reunião 

com o Prefeito para tratar do assunto, segundo o mesmo não há dificuldade nenhuma nesse 

sentido. Não poderei estar presente, mais deixar claro que todos terá o meu apoio no que for 

necessário. Quero parabenizar o Nobre Presidente Alan Elves, o mesmo vem realizando um ótimo 

trabalho a frente desta casa, e visível as mudanças e organização dos trabalhos nesta casa, 

parabéns; O Presidente agradece ao Nobre Par Sandro Jorge ao tempo em que agradece a todos 

pela parceria. Convida os vereadores que a comparecer amanhã a reunião com o Prefeito, para 

juntos tentarmos resolver algumas questões; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os 

presentes. Sobre a saúde a problemática é antiga, os atendimentos são todos contraditórios 

difícil de entender. Sugiro que quem for participar da reunião com o prefeito amanhã peça ao 

mesmo que desaproprie uma área para que a indústria Tuca Motors, a chegada da mesma irá 

proporcionar empregos aos nossos munícipes. Sobre a rede de esgoto é uma desorganização, 

não funciona e necessário que seja realizado uma limpeza em todos as galerias do município.  

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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