
ATA DA 28º VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos doze (12) dias do mês de agosto 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 e Paulo Alves Cavalcanti Neto. O 2º Secretário fez a leitura 

da Ata anterior, que após discussão foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá 

início a leitura da ordem do dia e do expediente da semana: faz a leitura do Jornal Folha 

Serrana o qual explana algumas das principais notícias sobre o município; Ofício nº. 

029/2019 da Secretaria Municipal de Agricultura em resposta ao Vereador Ailton Tenório, 

informa que as melhorias nas estradas vicinais foram realizadas, devido à grande 

demanda e as chuvas dificulta a continuação dos trabalhos, porem assim que possível 

irá ser retomado os serviços de recuperação; Ofício nº. 028/2019 da Secretaria de 

Agricultura informa que sobre os animais soltos nas ruas, temos um setor responsável 

que poderá ser acionado pelo número 991050466; Ofício nº. 037/2019 da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão em resposta ao vereador Manoel Messias, informa 

que já foi informado a secretaria de obras o pedido de proteção para o córrego do Nova 

Esperança. Quanto ao pedido de construção de uma praça a prefeitura tem um projeto 

de construção de uma praça e um terminal para benefício daquela comunidade para 

embarques e desembarques; Ofício nº. 036/2019 em resposta ao Ofício nº. 282/2019 o 

qual foi solicitado plantas das áreas as quais estão localizados os lotes que irão ser 

doados e regularizados, diante do pedido informamos que algumas áreas já foram 

enviadas a este poder legislativo, outras temos a posse e estamos providenciando os 

mapas das áreas que a prefeitura tem registro, assim que possível as enviaremos, as 

demais foram solicitadas aos órgãos responsáveis e estamos aguardando respostas; 

Projeto de Lei nº. 329/2019 estabelece normas complementares critérios e procedimentos 

administrativos para aplicação no âmbito do município de União dos Palmares, da 

Regularização Fundiária Urbana e Rural, Prevista na Lei Federal nº. 13.465/2017 que 

regularizam imóveis. Lido e encaminhado as comissões competentes; Projeto de Lei nº. 

172/2018 que Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município 

de União dos Palmares. Após discussão o projeto foi aprovado com seus respectivos 

pareceres; Projeto de Lei nº. 003/2019 oriundo do Poder Legislativo, dá Nome ao 

Loteamento Abdon Verissimo II e suas Ruas Transversais. Após discussão o projeto foi 

aprovado com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 004/2019 oriundo do Poder 

Legislativo, dá Nome ao Loteamento Abdon Verissimo III e suas Ruas Transversais. Após 

discussão o projeto foi aprovado com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 

005/2019 oriundo do Poder Legislativo que dá Nome a Rua no Loteamento Santa Maria 

Madalena. Após discussão o projeto foi aprovado com seus respectivos pareceres; O 

ESTADO DE ALAGOAS 



Presidente agradece aos membros das comissões de Legislação Justiça e Redação Final 

e Assistência Social e Defesa do Cidadão, obrigado a todos pelo empenho. Informa ainda 

que foi enviada a comissão de Legislação e Justiça toda documentação que faltava para 

avaliação dos projetos de doações e regularizações, acredito que o mais breve possível 

tudo estará resolvido; O Vereador Sandro Jorge saúda a todos os presentes. Quero 

informa a esta casa que em nossa cidade vem acontecendo em nossa cidade, a 

marginalidade esta grande, pensando nisso fiz um convite verbal ao Coronel Du Valle 

para na próxima quarta-feira nos reunirmos para discutir a violência em nossa cidade, a 

situação está difícil, os nossos jovens estão cada vez envolvidos com drogas famílias 

estão sendo interrompidas por conta de meliantes que induzem os jovens a vender 

drogas, depois ficam com dividas e ameaçam as famílias, sem contar com roubos e 

outras atividades ilegais em nossa cidade. Gostaria de oficializar o convite ao Coronel 

Du Valle. Quero parabenizar também o Chefe de Operações da Delegacia Regional de 

União dos Palmares o senhor Henrique Diniz dos Santos pelo empenho na resolução do 

caso de homicídio que houve no Sitio Cavaco, gostaria que o mesmo se fizesse presente 

na reunião, bem como todos os vereadores. Parabenizo ainda o Diretor da Escola 

Joaquim Gomes pelo excelente trabalho que o mesmo vem desenvolvendo a frente da 

escola. Hoje quero pedir apoio dos nobres vereadores sobre a questão das abordagens 

do BPRV, estou com uma notificação e multa de uma cinquentinha de um senhor que 

tem apenas esse veículos para trabalhar, não sei nem como se chama isso, peço a todos 

que façamos uma comissão para juntos tentarmos interceder sobre o assunto, a 

população vem sofrendo absurdos com essas abordagens, veículos sendo levados em 

guincho trazidos pelas próprias equipes, a nossa cidade possui meios para fiscalizar 

nosso transito, não sou contra a fiscalização, porém tudo tem que ser realizado dentro 

da legalidade, estão acontecendo apreensões irregulares, isso tem que parar, preciso do 

apoio de todos nesta casa. Os vereadores Emanuel Gomes e Ailton Tenório explanam 

opiniões sobre os assuntos de violência nos bairros e abordagens do BPRV em nossa 

cidade. O Vereador Sandro Jorge agradece o apoio de todos em seu pronunciamento. O 

Presidente explana que pode contar com o mesmo na resolução dessas questões, a 

violência em nosso município está crescendo, precisamos fazer algo a respeito. Sugiro 

que sobre as abordagens do BPRV, no momento em que a equipe estiver em nossa 

cidade, juntos poderíamos acompanhar os trabalhos dos mesmos, talvez a atitude possa 

fazer com que a lei seja aplicada com coerência, sem esses absurdos que vem 

acontecendo, não vamos brigar ou impedir que a lei seja aplicada, mais precisamos 

proteger a população, temos vários órgãos responsável pelas fiscalização de transito, 

não faz sentido algum veículos serem levados a Maceió; a Vereador Maria José Gomes 

saúda a todos os presentes. Hoje quero expressar votos de pesar a família do seu Eloi 

meu primo pelo seu falecimento, peço que Deus cuide da família a abençoe a todos. 

Gostaria que as pessoas que se pronunciam sobre nossos trabalhos falassem os dois 

lados da moeda, todos temos lados positivos e negativos, temos coisas boas 

acontecendo na cidade, hoje tivemos a inauguração de centro de atendimento médico 

abrange várias áreas, muitas pessoas foram atendidas não ouvi uma palavra sobre o 

assunto nas rádios, a saúde é uma preocupação constante todos merecem, divulguem 

para todos tenha acesso as informações e se beneficiem dos serviços ofertados; o 

Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Solicita do Secretário de 

Agricultura Sandro Couto que seja restaurada parte da estrada nos frios precisamente 

próximo ao banho do Rivaldo até a escola, por conta do acesso ruim meliantes estão se 



aproveitando do fato para efetuar assaltos aos que necessitam circular pelo local; O 

Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. Hoje quero 

agradecer ao Secretario Sandro Couto pela resposta e peço ainda que seja dado 

continuidade aos trabalhos, mesmo que fazendo como for possível, pois sabemos que 

nessa época chuvosa não se pode fazer muita coisa nesse sentido; O Presidente solicita 

através de oficio que seja marcado uma reunião com Prefeito com a finalidade de tratar 

sobre o assunto de uma ONG que recolhe animais na cidade, hoje a mesma está 

funcionado em um lugar improprio e está precisando de ajuda, o número de animais 

circulando pela cidade tem aumentado muito nos últimos anos podendo causar 

transtornos à população é necessário que o poder público faça um trabalho de vacinação 

dentre outras providencias; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. 

Sobre a violência que se encontra em nosso município, estarei à disposição no que for 

necessário. Tenho futuramente um projeto que irei apresentar sobre segurança que trata-

se de monitoramento em tempo real, onde toda cidade irá ter câmeras em tempo real, 

certamente irá inibir essa onda de assalto e homicídios que vem acontecendo, espero 

conseguir implantar, já tenho todos os cálculos de custos e funcionamento de todo 

sistema. Sobre a Emendas Parlamentares gravei mais um vídeo explicando e mostrando 

o que deveria ter sido feito em nossa cidade, trata-se de obras importantes, verbas 

disponíveis apenas aguardando o aval do município e ninguém faz nada, temos que 

fiscalizar; O Presidente informa que a obra da praça do Newton Pereira fui informado de 

que no máximo em sessenta dias a obra será finalizada, solicitei da Prefeitura 

informações acerca de todas as obras em nosso município, parabéns vereador Caju pela 

iniciativa, quero dizer a todos que é o nosso papel fiscalizar. 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.   

  

 

  Alan Elves Vieira de Oliveira 

Presidente  

 

 

 

Sandro Jorge da Silva 

2º Secretario            

                     
 
 
 
 
                     
 

 
 
 


