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Aos dezenove (19) dias do mês de agosto de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária convidando o Vereador Neto Cavalcante para fazer 

parte da mesa, onde o mesmo assumiu a 1º secretaria, em seguida o mesmo fez a chamada 

de presença dos Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da 

Silva, Maria José Gomes da Silva e Raphael José Albuquerque Pedrosa. O 2º Secretário fez 

a leitura da Ata anterior, que após retificação do Presidente Alan Elves 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. 012/2019 do setor responsável pela regularização 

fundiária, o mesmo se coloca à disposição para qualquer esclarecimento sobre o Projeto 

de Lei nº. 329/2019; Ofício nº. 362 do 2º BPM em resposta aos Vereadores Sandro Jorge e 

Cícero Aureliano, informa que é a missão constitucional de todos nós policiais militares 

proteger a população e agradece a todos desta casa legislativa pela consideração; 

Memorando nº. 387/2019 da Secretaria Municipal de Saúde informando que no dia 20 de 

agosto de 2019 a partir das 13:00 no auditório da Secretaria Municipal de Saúde acontecerá 

reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde a pauta será Mortalidade Materno, Fetal e 

Infantil; Carta Denuncia nº 001/2019 a qual relata fatos sobre a prova eliminatória aplicada 

entre os inscritos alegando que ouve irregularidades na aplicação da prova, o caso foi 

apresentado ao Ministério Público e Defensoria Pública; Projeto de Lei nº. 332/2019 Cria o 

Programa de Agentes Culturais do Município de União dos Palmares. O projeto foi lido e 

encaminhado as comissões competentes; O Presidente após anuência de todos convida os 

vereadores Vinicius do município de Batalha, Zé Marcio de Maceió, Paulino do Município de 

Pilar e Eduardo do município de Quebrangulo para se pronunciar sobre a União dos 

Vereadores do Estado de Alagoas - UVEAL. Em suas participações os mesmos fizeram 

alguns pronunciamentos relatando seus trabalhos aos longos de suas candidaturas, 

destacando-se o Vereador Eduardo que estará na disputa do cargo de Presidente, em suas 

palavras explica, como funciona atualmente e suas pretensões de mudanças para UVEAL 

caso seja eleito. O Presidente agradece a presença de todos desejando boa sorte na 

disputa, comunica que esta casa legislativa estará apoiando o mesmo no for que 

necessário nessa jornada, espero em breve comemorarmos a vitória; O Vereador Emanuel 

Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Solicita do Secretário Junior Menezes que seja 

reajustada a rota da coleta de lixo nos frios, temos uma Escola chamada Helena Soares 

onde o acumulo de lixo é frequente e a coleta não chega a mesma, ficando difícil livrar-se 

do lixo, trata-se de uma distância pequena necessitando apenas de um ajuste na rota. 

Agradece ao Secretário Carlos Basílio pelo atendimento ao pedido de reposição de 

lâmpadas e colocada de braço no Taquari; O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto saúda 

a todos os presentes. Solicita do Prefeito que seja notificado o proprietário da empresa 

responsável pela construção da Creche no Conjunto Nova Esperança no sentido de 

consertar ou eliminar duas fossas que foram abertas próximas a construção, já 
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aconteceram acidentes com animais, poderia ser crianças, bem próximo fica um campo de 

futebol e os moradores estão preocupados com futuros acidentes no local. Solicita ainda 

do Prefeito que seja tomado providências acerca da paralisação da obra da Rua Maria 

Carmelita no Bairro roberto Correia de Araújo, segundo informações a obra ainda não foi 

concluída por conta de dois empresários que está dificultando todo o trabalho, os mesmos 

bloquearam a rua com ferros velhos prejudicando os moradores, bem como o termino da 

obra, sem contar que todo o calçamento encontra-se danificado antes mesmo da obra ser 

concluída, não podemos permitir que isso aconteça, peço que essa questão seja resolvida 

o mais breve possível. Como morador do bairro não irei permitir que o município receba 

uma obra danificada, obrigado a todos pelos apoio. O Presidente parabeniza o Nobre Par 

pelo pronunciamento e informa que pode contar com o apoio de todos nesta casa, é 

vicioso o comportamento de alguns comerciantes em nossa cidade, se acham donos de 

calçadas de ruas entre outros, a cidade é todos; O Vereador Manoel Messias saúda a todos 

os presentes. Parabeniza ao Elias, Pedro Jose, Fabio e Junior pelo empenho em busca de 

justiça, não tenham dúvidas que esta casa dará todo suporte necessário no que for 

preciso. Solicita do Prefeito e dos Secretários de Planejamento e Administração que seja 

colocado placas de identificação nas Ruas do Bairro Abolição, trata-se de um bairro antigo 

o qual já foi nomeado formalmente, porém não temos placas identificando as ruas. O 

Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. Requer do Prefeito e 

do Diretor do SAAE que seja reajustado o escoamento da capitação de esgoto localizada 

no Conjunto Conceição Lyra I e II, dejetos são jogados livremente no Rio Sueca e o mesmo 

desagua no Rio Mundaú especificamente acima do ponto de capitação do SAAE, onde 

acontece a capitação da agua potável de todo o município. O Presidente parabeniza o 

Nobre Par pelo posicionamento, de fato todo processo foi construído de forma errada, já 

discutimos por inúmeras vezes sobre esse assunto e nada foi melhorado, ninguém se 

pronuncia e nem resolve o problema. O Vereador Ailton Tenório requer da Secretario 

Junior Menezes que seja realizado o recolhimento de entulhos no Conjunto Conceição Lyra 

I e II em principal próximo ao colégio, apesar da coleta ser frequente a população insiste 

em depositar em esquinas montantes de lixo os quais prejudicam os moradores que 

moram próximos aos locais; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. 

Sobre as obras que todos falaram nesta noite, infelizmente é constante erros como este, 

obras arranjadas em tempos políticos para enganar as pessoas. Quero informar a todos 

que irei refazer todos os meus pedidos novamente que até hoje nunca fui respondido, o 

município não esclarece de forma que não podemos fiscalizar. Na saúde há meses atrás 

todos lembram que a falta de ambulância era grande, tentando resolver disponibilizei uma 

para servir a população, em seguida o município resolveu o problema, porem ainda não é o 

suficiente, recebo todos os dias varias ligações pedindo atendimento da ambulância. 

Requer do secretario Junior Menezes que seja realizado manutenção no calçamento de 

todo Conjunto Nova Esperança. Informa que está em desenvolvimento o projeto de 

monitoramento em tempo real, pretendo instalar em nossa cidade, espero poder trazer 

mais segurança ao povo da nossa cidade. Sobre os conselheiros quer deixar claro que a 

câmara esta aqui para apoiar a todos, tenha certeza que todos nesta casa irá fazer o que é 

certo; Conforme Ofício e após anuência de todos os presentes o Presidente convida o 

senhor Edmir Tourinho de Moraes para prestar esclarecimentos acerca do Projeto de Lei 

nº. 329/2019 que trata sobre regularização fundiária. Foi esclarecido a todos alguns pontos 

específicos de todo novo plano diretor, foram realizadas audiências públicas onde 

estiveram presentes representantes de algumas entidades detalhando mudanças 

necessárias, porém todo trabalho será elaborado em partes, concluímos a primeira e já se 

encontra nesta casa para serem analisadas, a segunda parte é mais complexa requer um 



pouco mais de estudo e tempo para sua conclusão, estamos trabalhando para o amis breve 

possível expor todas as mudanças, claro tudo em conjunto com os poderes e a vontade de 

todos. Estarei disponível para esclarecer qualquer duvida eminente que venha surgir no 

processo de conclusão do novo plano diretor. O Presidente agradece o Edmir Moraes pelos 

esclarecimentos, informa ainda que esta casa estará aberta para qualquer esclarecimento 

futuros. Conforme denuncia sobre possíveis irregularidades na aplicação de prova 

eliminatória para Conselheiro Tutelar e após anuência de todos os presentes, o Presidente 

convida o senhor Pedro José para fazer uso palavra. O senhor Pedro José saúda a todos 

os presentes e agradece a todos nesta casa pela oportunidade nos ofertada. Indagou 

pontos de possíveis irregularidades no processo de avaliação de documentação 

necessária. Enfatizou ainda que no dia de aplicação da prova eliminatória aconteceram 

fatos que deixaram muitas duvidas quanto a sua legalidade, deixando explicito que no 

decorrer do processo o representante da empresa contratada praticou atos impróprios para 

o momento, tais como o uso de celular em sala, conversas aleatórias e improprias, faltando 

ainda um fiscalizador do CMDCA, enfim foram relatadas varias possíveis irregularidades. 

Informa ainda que tudo já foi apresentado ao Ministério Público e Defensoria Pública. O 

Presidente parabeniza e agradece o senhor Pedro José pelo pronunciamento, de imediato 

quero pedir a Comissão de Assistência Social e Defesa do Cidadão que seja averiguado 

todo o relato para que esta casa legislativa possa tratar sobre o assunto com segurança e 

propriedade. O Presidente solicita do Secretario Sandro Couto que seja realizado 

manutenção na estrada que dar acesso a Sítio Sueca, os moradores estão com dificuldades 

de se locomover. Informa a todos que em reunião com o Diretor do SENAC, temos a 

possibilidade de trazermos ao município entre seis a sete cursos profissionalizantes 

gratuitos, será um trabalho árduo mais gratificante, tudo ainda esta em andamento, mais 

espero na próxima semana trazer a este plenário todas as informações já detalhadas sobre 

o assunto.  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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