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LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos dois (02) dias do mês de setembro de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária, em seguida o 1º secretário fez a chamada de 

presença dos Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino 

da Silva e José Lourenço da Silva. O 2º Secretário fez a leitura da Ata da reunião interna 

do dia 28/08/2019, que após discussão foi aprovado pelos presentes. Em seguida foi 

lida a Ata da Sessão Ordinária do dia 26/08/2019, após discussão também 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. 037/2019 envia a Balancetes referentes aos meses 

maio e junho de 2019; Ofício nº. 35/2019 de autoria da Diretoria do Colégio Carlos 

Gomes de Barros, solicita patrocínio para uma rifa solidaria em prol da realização de 

projetos organizados pelo Grêmio Estudantil da escola acima citada; Projeto de Lei nº. 

330/2019 dispõe sobre a Concessão de Ajuda no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

através de Abertura de Crédito Especial no Orçamento. Lido e encaminhado as 

comissões competentes para parecer; 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, Regularizando Imóveis e outros. Aprovado 

juntamente com seu respectivo parecer; O Presidente agradece a presença de todos 

neste parlamento. Solicita do Secretário Junior Menezes que seja realizado manutenção 

e reparos no calçamento da Rua São Marcos localizada no Conjunto Sagrada Família, o 

calçamento encontra-se todo danificado necessitando assim de manutenção. 

Parabeniza a jovem Maria Laura pelo título de Miss Brasil Intercontinental, bem como a 

sua mãe por todo esforço e dedicação a nossa representante, é uma honra ver que em 

nossa cidade temos tantos jovens talentosos, espero que muitos talentos ainda surjam, 

estamos muito felizes em ter contribuído para essa conquista. Facultada a palavra: O 

vereador Cicero Aureliano saúda a todos os presentes. Solicita dos Nobre Pares um 

prazo de 30 dias para analisar os Projetos de Doações de Terrenos no Parque Industrial 

Floriano Rosa, os quais a Comissão de Justiça apresentou pareceres contrários 

enfatizando faltar documentos legíveis e assinaturas. Analisando os citados projetos 

constatei que de fato falta alguns pontos, entendo que é necessário um prazo maior 

para que eu junto aos respectivos donos consiga atualizar toda documentação 

necessária, estamos nos esforçando para que tudo seja apreciado e votado dentro da 

Legalidade, peço o apoio de todos. Comunica a todos os presentes que no dia 

12/09/2019 será realizada a 2º Audiência Pública para tratar de sugestões para 

apreciação e aprovação da LDO para o exercício financeiro de 2020, um trabalho 

importante, todos os possíveis projetos tem que constar previamente na LDO e no 

Orçamento, do contrário não pode ser realizado. Temos também o Conselho de 

Segurança que tem quer ser tratado com seriedade, estamos vivendo tempos difíceis 
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em nossa cidade, a violência está enorme, jovens andam armados constantemente sem 

nenhuma fiscalização, todos esses assuntos tem que ser tratado na LDO 

antecipadamente, temos Lei aprovada, faltando apenas uma organização por parte do 

município. O Presidente põe o pedido de prazo do Nobre Par em discussão. O Vereador 

Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Sobre o pedido de prazo do Nobre par 

Cícero Aureliano sou favorável, porém não entendo o porquê um prazo de 30 dias, se 

tratar de 19 projetos, todo o trabalho já foi praticamente realizado pela nossa comissão, 

deixamos claro que gostaríamos que fosse pedido vistas aos Projetos para que assim 

desse tempo de regularizar o que faltava, expomos claramente o que falta. Pedimos o 

apoio de todos para regularizar assim como o Nobre Par Tita quer fazer e na 

oportunidade ninguém quis aceitar, é contraditório o pedido de prazo. O Presidente 

esclarece que em nenhum momento a comissão pôs empecilho de fato faltava alguns 

documentos, a comissão não tem responsabilidade sobre o tempo que passou, no 

entanto todos os projetos foi retornado a prefeitura para analise, retornando assim para 

esta casa, onde a comissão teve um prazo de 14 dias para se posicionar sobre os 

projetos, ou seja a comissão cumpriu com o prazo regimental. O Vereador Cícero 

Aureliano explica que a comissão de Legislação e Justiça recebeu os projetos e por se 

tratar de um volume grande era compreensível que o prazo regimental seria impossível 

de ser cumprido, porém os projetos tramitou na comissão por 90 dias, a cobrança era 

necessária. Depois que os projetos retornaram a esta casa, a comissão fez parte do 

trabalho, apresentando parecer contrário em 19 projetos e emitindo um comunicado 

sobre os 45 terrenos do Conjunto Jardim Quilombo, onde a própria comissão poderia 

realizar o trabalho que estou fazendo que seria recolher a documentação que faltava 

para que os projetos fossem apreciado e votados, no entanto a comissão optou em se 

posicionar contra aprovação das doações alegando que faltava documentos, a 

comissão tem o direito regimental de pedir prazos, mas teria que ser informado a todos 

para que pudéssemos entender os motivos da comissão. Não podemos penalizar as 

pessoas apenas por conta de simples documentos. Peço ao Nobre Presidente que peça 

para os possíveis donos trazer as documentações que faltam, se trata de 

empregadores em potencial, quando concluir meu relatório irei fazer uma reunião com 

todos para discutir antecipadamente o que for decidido. O Vereador Elton Costa 

informa que o prazo de 90 dias foram reunidas várias provas, tais como registros de 

cartório dentre outras coisas e, na maioria das vezes não fomos respondidos, o tempo 

foi necessário. O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os presentes. Sobre o 

pedido de prazo gostaria de lembrar a todos que entre os meses de junho julho 

pedimos documentos de comprovação de titularidade ao Cartório, dentre outros e os 

mesmos pedidos também foram feitos a prefeitura. Preocupados com o fato de que a 

maioria dos futuros donos não serem da cidade nos disponibilizamos a convidar os 

mesmos a comparecer em nosso gabinete, decisão que gerou discussões em plenário 

porque a maioria dos Edis não aceitou a decisão, difícil entender a posição da maioria. 

Concordo que as pessoas merecem ganhar seu terreno, jamais seria contra isso, mais 

é necessário que tudo seja feito dentro da legalidade. O Presidente esclarece aos 

membros da comissão que por diversas vezes foi sugerido que fosse realizado 

audiência pública com o intuito que assuntos como estes fossem abordados; O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Sobre a prorrogação 

do prazo do pedido de vista, sou totalmente favorável,  apesar da comissão ter passado 

90 dias em posse dos projetos não lembro de ter visto em plenário nenhuma discussão 

sobre prazos ou sobre solicitação de possíveis documentos que faltavam, acredito que 



a comissão estava trabalhando, mais não estava socializando com os demais suas 

decisões, os trabalhos não pode ser feito nos bastidores, todos nós ficamos confusos, 

temos um regimento a ser seguido, é difícil. O Vereador Elton Costa esclarece a todos 

que esta gravado que a comissão pediu verbalmente diversos prazos, prazos estes 

concedidos pelo Presidente, inclusive pedimos para que os possíveis donos de 

terrenos viessem ao nosso gabinete, porém Vossa Excelência foi o primeiro a se 

posicionar contra, estávamos fazendo o nosso papel. O Vereador Neto Cavalcanti 

explana que existe um abismo entre a explicação e o outro quer entender, tudo tem que 

ser feito por escrito. A comissão tem regras, estive presente todas as vezes que a 

comissão se pronunciou, não tenho o habito de faltar às sessões, e não lembro de 

nenhum pedido da comissão nesse sentido, não é apenas chegar em plenário e dizer 

meias palavras e querer que tudo seja atendido, as pessoas não irão comparecer no 

gabinete de ninguém sem ter recebido um convite o qual explique os motivos do seu 

comparecimento, não estou duvidando do trabalho da comissão. Peço ao Nobre 

Presidente que sigamos o Regimento Interno desta casa. O Presidente esclarece que 

neste parlamento é muito usada a democracia, mais quero deixar claro que quando for 

necessário usar o regimento iremos usar. Sobre os projetos de doações de terrenos 

chegou a este ponto porque houve imprecisão por parte do executivo, dificultando o 

trabalho da comissão. Peço as comissões permanentes desta casa que a partir de hoje 

qualquer tipo de pedido seja feito por escrito para que não haja mais mal entendidos. O 

Vereador Ricardo Praxedes parabenizar o nobre Presidente por usar sempre a 

democracia neste parlamento, parabeniza também o Vereador Tita pelo seu pedido de 

vistas, darei até mais prazo se for necessário, mais quero dizer que não votarei porque 

os projetos não atende nenhum requisito legal, se trata de doações para pessoas que 

venderam terrenos, tem pessoas que estão recebendo terrenos no Distrito Industrial e 

no Newton Pereira ao mesmo tempo, vou identificar e mostrar para todos, ser trata de 

doações irregulares, o que de fato está acontecendo é que o Gestor esta querendo 

abraçar todos, para que juntos possamos irmos para cadeia com ele. O Vereador 

Cicero Aureliano deixa claro que não tem terreno nem indicou ninguém, da forma que 

Vossa Excelência fala dar a entender que eu estou querendo aprovar por que tenho 

algum interesse, a minha preocupação é de que a gente possa prejudicar pessoas de 

boa fé que tenha o interesse de montar um comercio. Vossa Excelência afirma 

categoricamente que o Gestor quer ir para cadeia e nos arrastar junto com ele e que 

tem provas de que a grande maioria dos terrenos foi trocado por apoio político e por 

outras coisas, como sou responsável pela analise da documentação vou ouvir Vossa 

Excelência, os projetos que houver  provas de que foi trocado por alguma coisa, de fato 

não merece ser aprovado, se for preciso vou intimar cada um, não podemos realizar um 

trabalho irregular, temos que separar o joio do trigo, se tiver apenas um regular 

aprovaremos apenas esse, nunca foi meu objetivo beneficiar A ou B, não serei 

favorável ao que estiver errado. O Vereador Elton Costa deixa claro que como relator da 

Comissão de Justiça já emitiu os pareceres mostrando todos os pontos irregulares dos 

projetos, não tenho mais nada a declarar sobre os assuntos. O Presidente esclarece 

que sobre as documentações necessárias dos demais terrenos devolvidos a Prefeitura 

esta aguardando apenas uma posição da Caixa Econômica Federal. Peço a todos que 

não transforme um simples pedido de prorrogação de prazo em discussões 

desnecessárias, é importante que o Nobre Vereador Ricardo sente com o Vereador Tita 

e passe todas as informações, não podemos permitir que coisas erradas passem por 

esta casa, não podemos deixar que pessoas se beneficiem indevidamente. Após toda 



discussão o pedido de prorrogação do prazo do pedido de vistas aos Projetos que 

tratam de Doações de Terrenos no Distrito Industrial Floriano Rosa foi aprovado por 

todos os presentes; O Vereador Cícero Aureliano comunica a todos que amanhã a 

partir da 09:00 horas haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa do 

Estado de Alagoas, o tema será a construção de Matadouros Públicos em todo estado 

de alagoas, irei participar da audiência, sugiro aos demais que participem; O Vereador 

José Ailton Tenório Cavalcanti parabeniza o Pastor Edson Gomes da Costa e a todos 

que congregam na Igreja Batista pela passagem dos 98 anos de fundação da Igreja, 

trata-se da primeira Igreja Evangélica fundada em nossa cidade, irá acontecer eventos 

nos dias 7 e 8 do corrente mês será aberto a todos sintam-se convidados. Sobre o 

Projeto do Zumbi serei totalmente favorável, ano passado aprovamos nesta casa algo 

nesse sentido, trata-se de um projeto que acolhe nossos jovens, tirando-os na maioria 

das vezes das ruas, abrindo portas para um futuro melhor, não sou favorável a escolha 

do técnico, acredito que em nossa cidade tenha pessoas qualificadas para assumir os 

trabalhos; O Vereador Elton Costa Acioli solicita do Prefeito e do Secretario de 

Planejamento explicações sobre vários acontecimentos no Conjunto Padre Donald, 

onde derrubaram Igrejas que estava em construção, quadras de futevôlei, posto de 

saúde, retomaram terrenos que já tinham sido doados pelos município, segundo 

informações tudo foi destruído por conta de falta de compromisso do gestor com o 

dono dos terrenos, difícil a situação, pois a justificativa foi que o município não tem 

dinheiro para cumprir com o acordado, mais hoje temos um projeto o qual o município 

pode dar cem mil para o esporte e não poder manter o posto de saúde, é contraditório 

as prioridades. Os Vereadores Sandro Jorge, Emanuel Gomes e Neto Cavalcanti 

explicaram algumas suposições do porque aconteceram esses fatos e se 

disponibilizaram ir em busca de informações concretas sobre os assuntos citados 

pelos Vereador Elton Costa, de fato é preocupante a situação, mais acreditamos que 

exista uma explicação. A Vereadora Maria José Gomes saúda a todos os presentes. 

Sobre o Projeto do Zumbi Esporte Club acredito que cem mil reais ainda seja pouco, 

esse valor é recuperado facilmente, falta organização estamos falando de um campo 

enorme, que poderá ser o espelho do esporte em nossa cidade, poderíamos ofertar 

campeonatos eventos dentre outros. 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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