
ATA DA 39º TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos dezoito (18) dias do mês de novembro 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 falta justificada do vereador Raphael José 

Albuquerque Pedrosa. 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: o 1º Secretario fez a leitura do Jornal folha Serrana, destacando 

algumas das principais matérias: Ofício nº. 32 da Associação Comunitária do Bairro 

Roberto Correia de Araújo, solicita ajuda de custo ou em brindes para a realização da 

festa em comemoração ao dia das crianças que será realizada no dia 21/11/2019; Ofício 

nº. 001/2019 da Paroquia de Santa Luzia de Siracusa, solicita ajuda em dinheiro ou 

brindes para realização dos festejos alusivos à sua padroeira que será realizada de 05 a 

15 de dezembro do corrente ano no Conjunto Habitacional Newton Pereira; Projeto de 

Lei nº. 338/2019 oriundo do Poder Executivo que Considera de Utilidade a Associação 

dos Deficientes Físicos de União dos Palmares. Lido e encaminhado as comissões 

competentes; Projeto de Lei nº. 336/2019 que Dispõe sobre Alterações de Artigos à Lei 

Municipal 1073/2019. Após discussão o projeto foi aprovado juntamente com seus 

respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 010/2019 oriundo do Poder Legislativo que 

dispõe sobre a Proibição da Suspensão de Serviços Básicos de Fornecimento de Agua 

e Energia Elétrica em Finais de Semana e Vésperas de Feriados no Município de União 

dos Palmares. Após discussão o Projeto foi aprovado juntamente com seus respectivos 

pareceres; Projeto de Lei nº. 007/2019 oriundo do Poder Legislativo que dá Nome ao 

Conjunto Habitacional Conhecido como Newton Pereira. Após discussão o projeto foi 

aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 008/2019 

oriundo do Poder Legislativo que dá Nome a Ruas e Avenidas do Conjunto Habitacional 

Newton Pereira. Após discussão o projeto foi aprovado juntamente com seus respectivos 

pareceres; Projeto de Lei nº. 006/2019 oriundo do Poder Legislativo que dispõe sobre a 

Concessão de Título de Cidadão Honorário. Após discussão o projeto foi aprovado com 

seus respectivos pareceres; Requerimento nº. 005/2019 de autoria do Vereador Manoel 

Messias da Silva, requer do Secretario de Iluminação Pública a iluminação pública do 

Assentamento Santa Maria Zona Rural do Município de União dos Palmares. Após 

discussão o requerimento foi aprovado; Indicação nº. 003/2019 de autoria do Vereador 

Paulo Alves Cavalcanti Neto, indica ao Gestor Municipal a construção de um estabulo 

público, bem como colocação de etiquetas de identificação em todos os animais junto a 

Secretaria Municipal de Agricultura. Após discussão a indicação foi aprovada; 

Requerimento nº. 005/2019 de autoria do Vereador Elton Costa Acioli, requer da 

Secretaria de Educação que seja enviado ao seu Gabinete copias das folhas de 
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pagamentos de todos os contratados, efetivos, cargos comissionados e suas 

respectivas locações vinculadas a secretaria. Após discussão o requerimento foi 

aprovado; Requerimento nº. 018/2019 de autoria do Vereador Cícero Aureliano, requer do 

Governador Renan Filho a ampliação em caráter de urgência do Instituto de Identificação 

do Município de União dos Palmares, a demanda da cidade é enorme sem contar que o 

nosso município atende também as cidades vizinhas. Após discussão o requerimento foi 

aprovado; facultada a palavra o Vereador Elton Costa Acioli Requer da Associação dos 

Transportes Escolares a folhas de pagamentos, suas respectivas rotas municipais e 

nome de seus proprietários por rota. Após discussão o requerimento verbal foi aprovado. 

O presidente informa que amanhã a partir das 10:00 irá acontecer nesta casa reunião 

com os integrantes que promoveram a audiência pública sobre o FUNDEF. Teremos 

ainda outra reunião com todos que tem comercio na Rodoviária Povina Cavalcanti. 

Solicita do gestor Municipal que seja enviado a esta Casa a Minuta constando todos os 

assuntos cordados na Audiência Pública relacionada ao FUNDEF. Quero agradecer a 

minha amiga Meyre assim como a todos os funcionários desta casa, um trabalho em 

equipe resultou e todo andamento e organização da referida audiência, obrigado a todos; 

O Vereador Elton Costa Acioli explana alguns pontos de vistas sobre a não construção 

do matadouro público, não entende o porquê construir primeiro a rodoviária se a 

necessidade maior é a construção do matadouro público, não entendo essa 

administração, algo há de errado. Quero lembrar a todos que a barragem de contenção 

não foi construída ainda, iremos novamente ter escarces de agua. O Presidente explica 

que nada é tão simples como o Nobre Vereador Elton Costa pensa, existem vários fatores 

que implica para que tudo seja resolvida, tem questões ambientais dentre outras, 

sabemos que recursos foi disponibilizado sim e perdemos por conta do gestor na época, 

temos também o abastecimento de agua temos escarces e isso também é um dificuldade, 

temos também o desapropriação da área, que é necessário que seja uma área que atenda 

às necessidades de um matadouro, quero deixar claro que quando tudo for resolvido 

esta casa fará o que for necessário para que a obra seja executada, temos um roteiro a 

seguir, depois de tudo pronto iremos leva tudo a Governador, não podemos cobrar sem 

o município ofertar os recursos necessários; O Vereador Sandro Jorge saúda a todos os 

presentes e parabeniza o Desembargador Otavio Leão Praxedes pela passagem do seu 

aniversário, que Deus o abençoe assim como a sua família. 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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