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Aos vinte nove (29) 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 as faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da 

Silva, José Lourenço da Silva, Paulo Alves Cavalcanti Neto e Raphael José Albuquerque 

Pedrosa, 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: Ofício nº. 

346/2019 – GSMS, em resposta ao Poder Legislativo, informar que não poderá incluir nos 

atendimentos da Unidade de Saúde do Loteamento Santa Maria Madalena os moradores do 

Conjunto Habitacional Abdon Verissimo III por, pois existe uma portaria de atenção básica 

a qual deixa claro que não se inclua novas micro áreas em ESF’s que possuam uma 

população superior a 3000 habitantes. Salienta ainda que em 2018 foi ofertado aos 

moradores do referido conjunto o atendimento na unidade de saúde do Nova Esperança, 

porém segundo informações do Agente de Saúde da área os mesmos optaram por 

continuar com os atendimentos no Centro de Saúde José de Lima; Ofício nº. 300/2019 – 

SMGA/PMUP, envia o Decreto nº. 015/2019 o qual institui a comissão municipal gestora a 

revisão do plano diretor participativo de União dos Palmares; Ofício nº. 053/2019/SEINFRA 

em resposta ao Vereador Emanuel Gomes Balbino, informa que ficou acordado com o 

Coordenador Técnico da SMTT o senhor Jandylson Vasconcelos que seria constituída uma 

lombada elevada na Praça Santa Quitéria para suprir a necessidade da via; Ofício nº. 

054/2019/SEINFRA, em resposta ao Vereador Manoel Messias, comunica que ao passar os 

períodos chuvosos da região, irá sim realizar o serviço de recuperação das estradas que 

ligam os bairros Nova Esperança e Santa Maria Madalena; Ofício nº. 302/2019 – 

SMGA/PMUP, envia tópicos discutidos na Audiência Pública relacionados a Plano Diretor 

Municipal para melhor avaliação dos vereadores; Projeto de Lei nº. 002/2019 oriundo do 

Poder Legislativo que dispõe sobre a orientação nas unidades de saúde pública e privada 

de União dos Palmares a gestantes que manifestem o interesse em entregar seu filho para 

adoção. Após discussão o citado projeto foi aprovado com seus respectivos pareceres; 

Projeto de Lei nº. 235/2019 oriundo do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a 

Conceder Licença para realização de cursos de programas de mestrado, doutorado e pós-

doutorado aos funcionários deste município. Após discussão o citado projeto foi aprovado 

com seus respectivos pareceres; O Presidente solicita do Gestor Municipal que seja 

enviado a esta casa o mais breve possível o Projeto de Lei que doa a área para que seja 

construída a Fábrica de Carros Elétricos a Tuka Motors do Brasil LTDA do nosso ex vice-

Prefeito Solinha, nosso conterrâneo que quer investir na nossa terra, já tivemos com o 

Prefeito e o mesmo ficou bastante empenhado, quero a instalação desta fabrica, pois irá 

gerar empregos e desenvolvimento ao nosso município, não podemos deixar passar essa 

oportunidade. Peço ao Líder da Bancada que marque uma reunião com o Prefeito para que 
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possamos debater sobre o assunto e em conjunto encontrar uma solução, nosso município 

está carente de emprego, peço o apoio de todos. Temos também a questão do matadouro 

para resolver e discutira, precisamos encontrar uma solução, vamos juntos reivindicar e 

solucionar todas a questões pendentes. Quero aqui expressar meu voto de pesar a família 

da minha amiga Lucia Diretora da Escola Salomé da Rocha Barros, desejo a todos os 

familiares que Deus lhes conforte nesse momento tão difícil. Solicita do Prefeito que seja 

informado a esta casa legislativa quais os projetos foram contemplados o nosso município 

com recursos federais. Quais obras estão sendo executadas. Quais dessas obras não 

estão sendo executados e quais motivos da não execução, minha preocupação é porque 

observei que algumas obras estão paralisadas há meses, ginásio de esporte, postos de 

saúde, creches entre outras, temos recursos federais, sabemos que pode haver motivos 

simples para o que está acontecendo é necessário que seja esclarecido, para que 

possamos informar a população e, se necessário junto ao governo federal tentar resolver 

os problemas; O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. 

Hoje quero falar sobre minha indignação com os Secretários de Infraestrutura e 

Agricultura, solicitei algumas melhorias simples, porém não fui atendido, se trata de 

estradas da zona rural e algumas melhorias em estradas na cidade, sabemos que por conta 

das chuvas não se pode fazer muita coisa, mais pode ser melhorado sim, coisas simples 

mais que irá facilitar a vida dos moradores, são pequenos agricultores que necessitam 

comercializar seus produtos, é uma falta de respeito com o povo. Solicita do Secretário de 

Infraestrutura e da SMTT que sejam construídas lombadas nos Conjuntos Conceição Lyra I 

e II, veículos circulam em alta velocidade nos locais, são bairros onde residem muitas 

crianças podendo causar acidentes. O Presidente esclarece aos vereadores que através 

das comissões permanentes desta casa, todos tem plenos poderes para cobrar de 

qualquer secretario suas reinvindicações melhorias, não descansem cobrem indo em 

busca de forma efetiva. Quero esclarecer aos presentes que sobre as doações dos terrenos 

já estamos em entendimento com os vereadores da comissão e acredito que no máximo 

segunda feira teremos uma posição sobre o assunto; O Vereador Cícero Aureliano saúda a 

todos os presentes.  Pede encarecidamente ao Nobre Vereador Caju, que na próxima 

possamos apreciar e votar os que estiverem legais, não podemos ir contra a constituição, 

embora temos que dar uma resposta a população, a espera é angustiante para quem 

espera a legalização de suas casas, votarei sim para ajudar o povo sem sombra de dúvida. 

Quero hoje expressar meu voto de pesar ao Servidor desta casa Mauro Correia, uma 

pessoa de grande importância a todos nesta casa, mais infelizmente o mesmo veio a 

falecer, aos familiares meus sentimentos e que Deus conforte o coração de todos. O 

Presidente comunga com as palavras do Nobre Par Cicero Aureliano, de fato Mauro Correia 

foi uma pessoa muito especial para todos nesta, um grande amigo, o admirava muito, 

deixou um grande legado para todos nós, difícil falar sobre ele, acompanhei toda trajetória 

foi um guerreiro, que Deus o coloque em bom lugar, peço que em nome de todos os 

vereadores e servidores desta casa, seja enviado a família do mesmo votos de pesar. O 

Vereador Cicero Aureliano pede que o ofício que será enviado ao Prefeito solicitando área 

para construção da fábrica de automóveis seja enviado e assinado por todos os 

vereadores, não podemos nos dar o luxo de perder essa oportunidade. Sobre a resposta da 

Secretaria de Saúde, não concordei, pois eu pessoalmente estive com os moradores e os 

moradores expressaram outra opinião no sentido dos atendimentos na unidade de saúde, 

irei me reunir novamente com todos para esclarecer esse assunto, se necessário cobrarei 

sim, pois estou aqui para cobrar o direito do povo, aprecio muito o trabalho da Geanny e 



não tenho duvida do empenho da mesma, mais o povo merece uma resposta, não faz 

sentido o que vem acontecendo nos atendimentos naquela região. A Vereadora Maria José 

Gomes saúda a todos os presentes. Cada vez mais fico admirada com os comentários 

maldosos de algumas pessoas, tem um radialista que tece inúmeras críticas para nós 

vereadores, acredito que as pessoas sabem por si só a quem deu seu voto, não é 

necessário tanta negatividade, peço ao Radialista Nivaldo Marinho que observe as coisas 

positivas, não irei deixar de ajudar todos que chegarem na minha casa me pedindo ajuda, 

eu sei como é passar por dificuldades, ações negativas não levam ninguém a lugar 

nenhum, se você quer ser vereador trabalhe ajude o povo assim como todos nós aqui 

nesta casa, falar mal e criticar não leva a nada, não puxo telhado de ninguém, tenho 

experiência de vida e tenho Deus no coração, jamais tentarei derrubar ou prejudicar 

ninguém; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Sobre as obras 

paradas em nosso município, como já falei antes aqui, tenho emendas de obras que 

deveriam ter sido iniciadas e nunca foram colocadas em pratica, são recursos federais, 

porém é necessário contra partida do município para que venha ser realizado, não existe 

interesse por parte do gestor infelizmente. Sobre as estradas das zona rurais, pode sim ser 

melhorado alguns pontos, inclusive passaram a máquina em alguns locais, mais não é o 

suficiente, estamos no período chuvoso essas ações são paliativos não irá resolver os 

problemas. Sobre a indústria do amigo Solinha a informação que tenho é que há anos já 

tinha sido resolvido que a área iria ser doada para construção da fábrica, porém até hoje 

nada foi concluído. O Vereador Sandro Jorge esclarece que na época do acordo o Prefeito 

ofertou um hectare e o nobre Solinha esclareceu que a área não seria o suficiente, pois as 

instalações necessitavam de espaço, inclusive para realizações de testes de novos carros, 

hoje o mesmo falou que não tem dificuldade nenhuma, porém irá ser priorizada 

inicialmente a área do matadouro público, que no momento é mais urgente. O vereador 

Elton Costa entende as palavras do Nobre Par Sandro, mais não concordo, o valor é 

singelo para o município, o matadouro e a fábrica carros são projetos que já vem de anos 

atrás e nada foi feito até hoje. Gostaria de falar sobre o Projeto Saúde na Comunidade a 

segunda etapa foi no Nova Esperança, pessoas com dificuldades e que não tinham 

atendimentos, já estou analisando outros bairros para levar o projeto. Quero falar agora 

sobre a doações do terrenos, é grande a complexidade desses projetos, o regimento dar 14 

dias para analisar matérias, eu não teria como ter feito isso dentro desse prazo, ainda esse 

estarei providenciando os pareceres para que todos sejam apreciados, são diferentes e 

todos tem que serem analisados individualmente. Sobre os doações da área dos sem teto 

existe um processo de reintegração de posse impetrado pelo Vice-Prefeito Zé Alfredo, de 

forma que é necessário uma decisão judicial definitiva, não podemos correr riscos, estou 

aqui para fazer o que é certo, peço aos Nobres Pares se quiserem aprovar nomeiem outro 

vereador para fazer parte da comissão, porque eu não irei aprovar nada sem plena certeza 

da legalidade. O Presidente esclarece esta casa jamais dará andamento em coisas ilegais, 

mais é necessário que a pessoas que aguardam tenham uma resposta, se o Vice-Prefeito 

entrou com ação na justiça cabe as pessoas recorrem, esse assunto será tratado entre a 

justiça e os moradores, pois já existe uma decisão dando direito a pessoas que estão na 

área, ambas as partes tem direitos de buscar seus direitos cabendo apenas a justiça 

resolver, essa casa não poderá opinar sobre o assunto, acredito que não devemos supor 

nada nesse sentido, não quero questionar direito de ninguém, se trata de 45 famílias, peço 

aos nobres da comissão que apreciem tudo com carinho, nosso papel é defender a 

população, espero que tudo seja resolvido da melhor forma possível. O Vereador Elton 



Costa esclarece que há mais de trinta dias foi pedido ao município as plantas de todas as 

áreas onde estão sendo doados os terrenos, mais até agora não nos foram enviados, 

precisamos de documento que prove que as áreas pertencem ao município, não podemos 

opinar sobre um assunto onde não temos todas a informações. O Vereador Sandro Jorge 

pergunta ao Nobre Par Elton Costa quais informações faltam para que a comissão entenda 

a legalidade das doações, cita uma lei federal a qual trata de assuntos de doações de áreas 

no âmbito municipal, peço a todos que fazem parte da comissão que seja seguido os 

tramites, para que possamos dar uma resposta à população. O Presidente explica a todos 

que se trata de informações acerca da titularidade das áreas, pois segundo o cartório 

existem apenas duas áreas onde a sua titularidade é registrada em nome do município, 

segundo informações o município esta resolvendo essa questão com a caixa econômica 

federal, a qual hoje por conta de tramites administrativos da antiga construção dos novos 

conjuntos habitacionais na cidade possui a titularidade das áreas de algumas áreas, 

lembrando que se trata apenas de tramites legais, nada que possa impedir as doações, 

porém tudo já esta sendo resolvido. Peço aos donos dos terrenos que se tranquilizem, 

aqueles que já têm suas construções seus negócios não se preocupem, iremos fazer o 

possível para que tudo seja resolvido o mais breve possível, esta casa trabalha com a 

legalidade, existe tramites regimentais que tem que serem seguidos, próximo ano teremos 

um ano politico, onde nada que trate sobre doações poderão ser apreciado nesta casa, 

diante de tudo que vem acontecendo jamais faremos coisas que futuramente possam vir 

prejudicar a população, porém é necessário esforço coletivo para que o mais breve 

possível tudo seja resolvido; O Vereador Manoel Messias Saúda a todos os presentes. 

Parabeniza o Vereador de Santana de mundaú Ivan Ferreira pelo seu posicionamento sobre 

as abordagens do BPRV, concordo com suas palavras e ponto de vista, quero me 

disponibilizar para ajudar no que for necessário, concordo com as fiscalizações, porém as 

abordagens e a forma de recolhimento dos veículos não é satisfatório, não vejo 

necessidade de veículos do município serem levados a Maceió. 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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