
ATA DA 42º QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos nove (09) dias do mês de dezembro 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 a falta justificada do vereador Jailson Vicente de Melo presentes os 

demais Edis. 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: Resposta ao Ofício nº. 437/2019 o solicita algumas informações sobre folhas de 

pagamentos e outros. Diante do pedido informa que todas as informações solicitadas estão 

inseridas no Portal da Transparência; Ofício nº. 237/2019, convida todos os vereadores a 

participar de uma Audiência Pública no dia 10 de dezembro de 2019 a partir das 18:30 horas 

na Câmara Municipal de Messias; Ofício nº. 559/2019 da Secretaria de Saúde, informa a todos 

que será realizada Audiência Pública no dia 17 de dezembro de 2019 a partir das 09:00 horas 

nesta casa legislativa, o assunto a ser tratado será a prestação de contas do 2º Quadrimestre 

do ano de 2019; Projeto de Lei nº. 340/2019 Lei Orçamentaria Anual – LOA para o Exercício 

Financeiro de 2020. Lido e encaminhado as comissões competentes; Projeto de Lei nº. 

010/2019 oriundo do Poder Legislativo de autoria do Vereador Manoel Messias, que dispõe 

sobre a proibição, Ingresso ou Permanência de Pessoas Utilizando Capacete ou Qualquer 

Tipo de Cobertura que Oculte sua Identificação nos Estabelecimentos Comerciais de União 

dos Palmares/AL. Após discussão o Projeto de Lei foi aprovado juntamente com seus 

respectivos pareceres das Comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Assistência 

Social e Defesa do Cidadão; Indicação nº. 004/2019 de autoria do Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto, indica a Secretaria de Saúde, bem como ao Gestor Municipal que seja 

Implantado uma Unidade de Saúde no Sitio Pindoba II. Após discussão a indicação foi 

aprovada pelos presentes. O Presidente informa aos presentes que em virtude de termos 

vários projetos de Títulos de Cidadania aprovados nesta esta casa irá realizar uma 

solenidade para entrega destes títulos no dia 28 do corrente, onde todos que foram 

agraciados irão ser homenageados nesta solenidade. Pede ainda para que a Vice-Presidente 

Maria José Gomes assuma os trabalhos temporariamente pois o mesmo tem alguns 

requerimentos para apresentar verbalmente. A Vice-Presidente saúda a todos os presentes 

e faculta a palavra; O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira saúda a todos os presentes mais 

uma vez. Requer da Superintendência da SMTT que seja estudado e planejado meios para 

que as Praças não sirvam como estacionamentos, mais precisamente a Praça Brasiliano 

Sarmento, passamos um longo tempo para toda praça fosse reformada, a mesma não foi 

construída com estrutura para suportar veículos longos, carros ou motocicletas, é absurdo, 

não concordo com essa pratica, é necessário que providencias sejam tomadas nesse 

sentido. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes. Requer ainda dos 

Órgãos competentes do município Secretários de Urbanização, Habitação e Obras Públicas, 

Meio ambiente e da Superintendência do Estado que hoje é representada por Iran Menezes 

responsável pela AL 205 Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, que seja 

realizado um mutirão para retirar lixos e entulhos que estão sendo jogados as margens da 

AL 205, precisamente as margens do Rio Mundaú abrangido a antiga rua do jatobá, trata-se 
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do nosso maior patrimônio, maior fonte de abastecimento de agua da nossa cidade, coisas 

dessa natureza não podem acontecer, entendo que é necessário fazer um trabalho de 

conscientização e fiscalização, que se necessário multem quem ferir a natureza dessa forma, 

precisamos preservar o meio ambiente, temos que resolver essa questão. Após discussão o 

requerimento foi aprovado pelos presentes. A Vice-Presidente agradece a todos os 

presentes, quero agradece também a Igreja Evangélica que me convidou para o culto, fui 

muito bem recebida tivemos um ciclo de oração de todos, abrigado a todos, tenho trabalhado 

há muitos anos e irei continuar meu trabalho do jeitinho que gosto, só tenho contas a prestar 

a Deus; O Vereador Alan Elves convida a todos os presentes para participar da reunião com 

os donos de quiosques da Rodoviária para definirmos os detalhes finais para aprovação do 

Projeto de Doação da Rodoviária Povina Cavalcanti, peço a compreensão de todos para que 

possamos aprovar o projeto da construção de uma nova rodoviária em nossa cidade. Peço 

ainda a todos os vereadores que na próxima segunda não faltem a reunião, chegou a esta 

casa a LOA que temos que analisar com muito cuidado, pois trata-se do orçamento 

financeiros para 2020; O Vereador Cicero Aureliano saúda a todos os presentes. Sobre o Rio 

Mundaú é necessário um trabalho de arborização não entendo o porquê que o SAAE não tem 

essa visão de que é da responsabilidade deles esse trabalho, é nossa fonte maior de 

capitação de agua. Sobre a doação da rodoviária é muito importante que essa casa aprove 

projetos como estes. Temos projetos mais importantes que é a desapropriação da área de 

construção do matadouro público, assunto extremamente importante, o gestor tem um 

acordo com esta casa, com o povo de União dos Palmares. Tem ainda o terreno da fábrica 

do Empresário Solinha, temos prazos, temos muitos projetos de suma importância, não 

podemos perder oportunidades como estas. Solicita do Gestor Municipal, do Secretário de 

Planejamento e Superintendência da SMTT que seja colocado placas e números de 

identificação das ruas do Conjunto Residencial Newton Pereira e Abdom Verissimo II e III 

para que os moradores possam receber suas correspondências em suas residências, 

fizemos nossa parte, porem a prefeitura não cumpriu ainda com sua parte. Solicita ainda do 

Gestor Municipal os Projetos de desapropriação das áreas para construção do Matadouro 

Público e da Fábrica de Automóveis do Empresário Solinha. Requer da Secretária de Meio 

Ambiente do Município e do Estado, IBAMA e todos os órgãos responsáveis pela parte 

ambiental do estado, que seja intensificada a fiscalização nas áreas verdes, sítios, e matas 

da nossa cidade e de toda região, é enorme a pratica de desmatamento em nossa cidade, 

tenho recebido muitas denúncias com foto e vídeos de áreas devastadas e já é sentido o 

aquecimento em nossa cidade, temos fontes de agua secando em nossa cidade. Sugiro a 

todos os vereadores nos reunirmos e juntos irmos em buscas dessas denúncias ir em foco 

avaliar o que fato está acontecendo, temos que fazer valer nosso salário fiscalizar. Em 

discussão alguns vereadores se pronunciaram em favor da ideia do autor da matéria e o 

Presidente convida os vereadores que estiverem disponíveis para juntos irmos em busca 

dessas denúncias; O Vereador Sandro Jorge saúda a todos os presentes. Convida a todos 

os vereadores para ajudar o projeto da organização Mirim faça uma criança feliz no seu natal, 

onde cada terá uma criança para agracia-la com um presente, terá um evento onde todos 

estão convidados a participar no dia 15 de dezembro as 14:00 horas; O Vereador Ricardo 

Praxedes saúda a todos os presentes. Requer da Secretaria de Saúde que seja enviado a 

esta casa os nomes dos fornecedores, Ata, Licitação dos distribuidores de medicamentos 

para o nosso município. Após discussão o requerimento foi aprovado. Parabeniza a 

comissão de Averiguação criada para investigar denúncias do SAAE, somos sabedores que 

os integrantes da comissão viram o contrato da empresa UNIPECS, trata-se de uma empresa 

possivelmente fictícias, pois seus endereços não são compatíveis com empresa, trata-se de 

residências e seus números de contatos são de pessoas físicas inclusive crianças, atos 

sérios e irregulares, não se pode passar despercebidos atos como estes, tudo eu estou já 

foi investigado, empresas fraudulentas com endereços e telefones fictícios, após averiguar 



tudo encaminhei tudo ao Tribunal de Contas pedi que tudo seja investigado; O Vereador 

Manoel Messias saúda a todos os presentes. Expressa votos de pesar aos familiares do 

saudoso Sandro da granja um home trabalhador que teve um infarto fulminante e deixou 

para trás sua família; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. Quero hoje 

expressar que acho uma falta de respeito a resposta da Secretaria de Educação, manda 

procurar informações no Portal da Transparência, quero pedir aos membros da comissão de 

Justiça a qual faço parte para juntos irmos até aquela secretaria e cobrar pessoalmente. 

Sobre o SAAE acredito que o Prefeito vai pedir o afastamento do Diretor, mais afastar ele e 

deixar a mesma equipe trabalhando não vai resolver nada, sabemos que existem toda uma 

equipe por trás de tudo, a população precisa de uma resposta. Estive no Distrito do timbó e 

constatei que lá não tem sinal de telefone, abri uma ordem de serviço para que a Operadora 

Tim comesse a atende aquele Distrito. Sobre meio ambiente é uma questão muito séria, as 

margens do rio está toda devastada e ninguém faz nada para melhorar isso, já apresentei um 

projeto de arborização a prefeitura, mais nunca foi posto em pauta nada nunca foi discutido, 

hoje a população está sofrendo as consequências. Na saúde tenho recebido diversas 

reclamações com falta de remédios; O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto esclarece que 

qualquer comissão é criada com um assuntos especifico, sugerida pelo vereador Tita para 

verificar a denúncia do BR 104, fomos investigar apenas coisas relacionadas estas  

denúncias, de forma que após apresentação do relatório à comissão é extinta, de modo que 

não poderemos receber mais nenhuma denúncia, também não recebemos nenhuma 

informação nesse sentido que o Vereador Ricardo Praxedes citou nesta noite, caso 

tivéssemos recebido teríamos sim averiguado essa informação também, temos que ter um 

pouco de cuidado sobre comentários e informações que possam ser provadas com 

documentos, existem tramites que devem ser seguido; O Vereador Brunno Leonardo Veiga 

Lopes saúda a todos os presentes. Quero expressa nesta noite minha indignação, temos 

várias matérias apresentadas que não são atendidas, cobramos fazemos nosso papel, porém 

não temos o poder execução, é revoltante exercer o papel de vereador ver três anos passar 

e não ver nossos projetos acontecer. O matadouro público foi um ponto em evidencia desde 

do início da candidatura, mais uma promessa não cumprida, o sentimento é de impotência 

de culpa, o vereador não executa infelizmente e o município devastado, até nossa natureza 

está sendo destruída, hoje sentimos o aquecimento, todos os dias é queimadas e matas 

sendo devastada e desmatada; O vereador Ricardo Praxedes explana que concorda com o 

Vereador Brunno Lopes, o matadouro público era um assunto primordial. Quero informa quer 

todas as documentações referentes as denúncias que fiz nesta noite estão disponíveis nesta 

casa desde janeiro deste ano, nossa comissão tem sim uma investigação aparte e que 

estamos apurando sim outras irregularidades tudo junto ao Ministério Público, precisamos 

saber o que de fato está acontecendo naquela autarquia. 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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