
ATA DA 25º VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos quinze (15) dias do mês de julho de 2019, com a falta justificada do Presidente Alan 

Elves Vieira de Oliveira a Vice-Presidente Maria José Gomes da Silva deu início a sessão 

ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a chamada de presença dos Edis constatando as 

faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da Silva e Jailson Vicente de Melo, 

presentes os demais 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 nº. 101/2019/SEMED envio de Balancetes referentes aos 

meses março e abril de 2019; Projeto de Lei nº. 003/2019 oriundo do Poder Executivo de autoria 

do Vereador Cícero Aureliano, que Dá nome ao Loteamento Abdom Veríssimo II e suas Rua 

Transversais. Lido e encaminhado as comissões competentes para parecer; Projeto de Lei nº. 

004/2019 oriundo do Poder Executivo de autoria do Vereador Cícero Aureliano, que Dá nome ao 

Loteamento Abdom Veríssimo III e suas Rua Transversais. Lido e encaminhado as comissões 

competentes para parecer; Projeto de Lei nº. 005/2019 oriundo do Poder Executivo de autoria 

do Vereador Cícero Aureliano, que Dá nome a Rua em Projeto no Loteamento Santa Maria 

Madalena. Lido e encaminhado as comissões competentes para parecer; Facultada a palavra o 

Vereador José Lourenço da Silva saúda a todos os presentes. Requer do Secretário Junior 

Menezes que seja realizado uma reforma na Praça Central no Distrito de Rocha Cavalcanti. 

Agradece e parabeniza ainda o Secretario Junior Menezes pelo atendimento dos pedidos de 

construção dos quebra-molas, porém peço ainda que seja realizado a pintura dos mesmos; O 

Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Agradece ao Secretario Junior 

Menezes pelos atendimentos dos pedidos aquela secretaria. Requer ainda do mesmo que seja 

realizado uma terraplanagem e melhoramento em algumas ruas no Bairro Roberto Correia de 

Araújo, segundo informações dos moradores tem rua que estão intransitáveis; O Vereador José 

Ailton Tenório Cavalcanti saúda a todos os presentes.  Quero hoje lembrar a todos que 

recentemente solicitei do Secretário Junior Menezes a realização de uma manutenção nas 

estradas do sítios áreas e sueca, porém até o presente não obtive nenhuma resposta, os 

trabalhadores rurais cobram apenas o acesso a seus sítios, é direito primário. Requer 

novamente do Secretário Junior Menezes que seja realizada a manutenção das estradas, é caso 

de necessidade é direito dos moradores e produtores rurais, entendemos que por conta das 

chuvas, não poderá ser passado a Patrol, mais seja improvisado o acesso momentaneamente. 

Requer ainda do Secretário Junior Menezes que seja melhorada a estrada que dar acesso ao 

assentamento dos sem tetos, está intransitável o local. Solicita do Secretário Junior Menezes 

que seja realizada uma limpeza no Conjunto Newton Pereira e Nova Esperança, são 

depositadas vários montantes de lixo nas esquinas do bairro, apesar de já ter sido retirado 

algumas vezes o problema continua; O Vereador Sandro Jorge da Silva saúda a todos 

presentes. Hoje quero pedir aos Nobres Pares da Comissão de Justiça que seja dado 

continuidade aos projetos de doações dos terrenos, todas sessões os moradores comparecem 

a esta casa com a esperança de que algo seja resolvido nesse sentido, esta casa precisa se 

posicionar e tomar uma atitude. O Vereador José Ailton Tenório pede que a comissão dê 

prioridade as igrejas e as pessoas que necessitam, não podemos ficar paradas as pessoas 

necessitam dos seus terrenos; O Vereador Manoel Messias saúda a todos os presentes. 

ESTADO DE ALAGOAS 



Solicita dos Secretários de Planejamento, Junior Menezes e do Prefeito que seja realizado um 

planejamento para que o córrego seja protegido, temos ainda um espaço que pode ser 

construída uma área de lazer, trata-se de um bairro grande e não disponibiliza de uma praça. 

Solicita do Secretário de Agricultura que seja realizada uma manutenção nas ladeiras que dar 

acesso ao Sitio Gordo, a situação é precária, impossibilitando o trajeto pelos locais. Solicita 

ainda da Secretaria Saúde, que seja resolvida a situação dos atendimentos dos moradores do 

Sitio Caborje, profissionais tais como, Enfermeiros, Médicos Clinico Geral, Dentista dentre 

outros. Solicita do Secretário de Educação Luciano Barbosa que seja informado a esta casa 

como será resolvida a questão dos salários em atraso dos motoristas do transporte escolar, 

segundo informações os mesmos estão sem receber a vários meses, é necessário que seja 

resolvida a questão. O vereador Sandro Jorge parabeniza o mesmo pela matéria e sugere que 

seja criada uma comissão para acompanhar os motoristas até o gabinete do Secretario de 

Educação do Estado para tentar resolver a questão. O autor da matéria agradece a sugestão do 

Nobre Par e pede que o mesmo tome a iniciativa de convidar os motoristas a uma reunião; O 

Vereador Sandro Jorge solicita do Presidente da Associação dos Transportes Escolares que 

seja marcada uma reunião para discutir a problema do atraso de salários da classe. Parabeniza 

o Comandante do 2º BPM de União dos Palmares pelo brilhante trabalho que o mesmo vem 

realizando em nosso município. Requer do Secretario Junior Menezes que seja realizada uma 

reforma na Praça da Rua da Cachoeira. Parabeniza o Presidente da Associação da Santa Fé 

pelo trabalho que o mesmo vem realizando a frente daquela comunidade, em visita ao povoado 

realizamos visitas nas ruas, onde após concordância dos presentes constatamos que as ruas 

precisam ser nomeadas, trata-se de um bairro antigo e que até o presente as ruas ainda não 

possui nomes para que possam receber suas correspondências; O Vereador José Lourenço 

agradece ao Prefeito Kil e a Secretaria de Saúde Geany Vergett pelo atendimento ao pedido de 

pôr médico para realizar atendimentos no Sitio Pindoba II, bem como a médica que atende no 

local a Dr. Socorro; O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos os presentes. 

Solicita do Secretario Junior Menezes que seja realizada manutenção e reposição de manilhas 

usada nas ruas para conter esgotos em Ruas do Bairro Roberto Correia de Araújo, sua maioria 

encontra-se quebradas, podendo causar acidentes aos que precisam circular pelos locais. 

Solicita ainda do Diretor do SAAE o saneamento básico de uma área localizada no Loteamento 

Santa Maria Madalena, existem esgoto a céu aberto causando transtornos aos moradores do 

local; O Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. Informa que em conversa com 

o Presidente Alan Elves Vieira foi abordado o assunto dos projetos de doações, somos 

sabedores de que se trata de um montante razoável de projetos que necessitam de um tramite 

para aprovação, tudo tem que ser realizado de forma minuciosa entre os membros da 

comissão, entendemos que mais de trezentos projetos e o Presidente esta tratando e 

resolvendo essa questão com a comissão permanente desta casa. Diante de tudo quero deixar 

claro que sou favorável as doações, precisamos regularizar todos. O Vereador Sandro Jorge 

informa que em reunião com o Prefeito foi abordado o assunto da área que seria doada para 

Empresa Tuca Motors e, na oportunidade o mesmo falou que não há empecilho algum por parte 

do município, porém está sendo priorizado a área que será construído o Matadouro Público, no 

entanto tudo será resolvido o mais breve possível. O Vereador Cícero Aureliano agradece o 

Nobre Par pela informação e esclarece que de fato o Empresário e ex vice-prefeito Solinha que, 

mesmo com várias propostas de outros município escolheu trazer para União sua empresa 

automotiva é uma honra, não tenho duvidas que irá contribuir com desenvolvimento da nossa 

cidade. Quero informar a todos que estamos visitando os bairros da nossa cidade com intuito 

de nomear bairros e ruas, estamos correndo e nos deparando com as dificuldades de todos, 

venho lutando há bastante tempo, é preciso melhorar a vida do povo de União dos Palmares, 

estou lutando também em busca de calçamento para o bairro Zumbi dos Palmares. Quero 

parabenizar a policia militar em nome do Sargento Afonso, quase todos os dias encontro o 

mesmo com sua guarnição fazendo a segurança das pessoas que pratica exercícios físicos na 

antiga rua da ponte e na estrada que dar acesso a Serra da Barriga estão todos de parabéns; O 



Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Sobre o Conjunto Nova Esperança é 

valido o pedido do nobre par Manoel Messias, é necessário uma praça, escola, posto de saúde 

dentre outras coisas e, tenho a informação que recursos federais vieram para construção e 

melhoramento, existe dinheiro na conta para estas obras, mais ninguém explica o porque as 

obras não saem do papel, estamos chegando em ano eleitoral e nada foi feito nas 

comunidades, devido a eleição varias obras irão ser iniciada, peço aos eleitores que não caiam 

mais nessas ideias. Sobre as estradas vicinais, venho falando há muito tempo, escolas foram 

fechadas por conta das estradas e nada foi feito, tudo continua acontecendo, não entendo a 

logística dessas secretarias. Sobre calçamento do zumbi dos palmares existem um recurso na 

conta, porem nunca foi aberta uma licitação, não entendo essa administração tem a verba mais 

nada é feito, nas redes sociais tudo acontece, onde a realidade é outra, as manobras de politica 

antiga ainda sendo usadas. Como todos já sabem, tenho um projeto de atendimento medico e 

doação de remédios, onde foi iniciado no sitio sueca, agora estou levando dois médicos para 

atender no Nova Esperança, em todos os atendimentos são usados apenas recursos próprios, 

logicamente não teremos como atender todos, meus projetos são limitados ainda, mais 

possivelmente poderá ser diferente. Sobre o SAAE é difícil a situação, sabemos que existem 

recursos, não justifica o não atendimentos dos pedidos feitos nesta casa, a taxa é cobrada 

mensalmente e não estão ofertando os serviços, esta errado. Sobre os projetos de doações que 

estão na minha comissão quero esclarecer que não é fácil avaliar tantos projetos, preciso que 

as pessoas apareçam no meu gabinete para que eu possa explicar a situação, darei 

esclarecimento do porque ainda não conseguimos dar continuidade aos procedimentos, 

mostrarei a realidade, não farei politica com esse tipo de coisa; A Presidente em exercício 

informa que as estradas vicinais é um assunto que todos querem saber o que esta 

acontecendo, a informação é que os recursos chegaram no município, eu junto com a 

comissão de obras já solicitei informações, no entanto o munícipio não respondeu nada até o 

presente, se necessário irei convocar o secretario de administração para prestar os devidos 

esclarecimentos, é direito nosso ser informado de tudo. Temos bairros em nossa cidade que é 

impossível transitar nas ruas, a carência é grande em todos os aspectos, esta faltando 

planejamento, porque sabemos que dinheiro tem, no entanto é necessário administrar para que 

a população não sofra ainda mais. Sobre os atraso nos salários dos motoristas do transporte 

escolar é necessário tomar providências nesse sentido, procurar os responsáveis para resolver 

a questão de uma vez por todas.  Não havendo mais orador nesta noite a 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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