
ATA DA 49º QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 

PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro de 2020, 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 dos vereadores Almir Belarmino da 

Silva, Jailson Vicente de Melo, José Lourenço da Silva e Raphael José Albuquerque 

Pedrosa. O 2º Secretário fez a leitura da Ata anterior, que após discussão foi aprovada 

por unanimidade. O 1º Secretario solicita de todos os presentes que seja dado prioridade 

ao Projeto de Lei Orçamentaria Anual, o qual está tramitando nesta casa há algum tempo, 

pois é necessário seguir os tramites regimentais, tais como realização de audiências 

públicas e reuniões para definir Emendas etc, solicita ainda que seja decidido a autoria 

das mesmas, que apesar de já estarem prontas, falta que algum Edil decline sua 

assinatura. O Presidente sugere uma pausa de dez minutos para que esta questão seja 

decidida. Após decisão da maioria o 1º Secretario dá início a leitura da ordem do: o 1º 

Secretario fez a leitura do Projeto de Lei nº. 340/2019, devido a alguns erros de digitação 

por parte o executivo, nada foi modificado no seu conteúdo, as alterações foram apenas 

na ordem numérica de seus artigos. Emenda Modificativa nº. 001/2020, modifica o Artigo 

4º do Projeto de Lei nº. 340/2019 que estima a Receita e Fixa a Despesa no Município de 

União dos Palmares para o exercício financeiro de 2020, modificando sua redação no 

percentual de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento) no que diz respeito a 

créditos adicionais e suplementares aos Orçamentos Fiscais Social, tendo como autor o 

Vereador Ricardo Leão Praxedes. Após discussão a referida Emenda Modificativa foi 

aprovada por unanimidade. Emenda Modificativa nº. 002/2020 modifica o Artigo 9º do 

Projeto de Lei nº. 340/2019 que estima a Receita e Fixa a Despesa no Município de União 

dos Palmares para o exercício financeiro de 2020, modificando sua redação no que diz 

respeito a autorização a redistribuição de parcelas das dotações, incluindo que tudo 

acontecerá “mediante aprovação do Poder Legislação”. Após discussão a Emenda 

Modificativa foi aprovado por unanimidade. Emenda Supressiva nº. 001/2020, suprime o 

Parágrafo Único do Artigo 4º, suprime ainda o Artigo 5º I e II do Projeto de Lei nº. 340/2019 

que estima a Receita e Fixa a Despesa no Município de União dos Palmares para o 

exercício financeiro de 2020. Após discussão a Emenda Supressiva foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foram lidos os pareceres das comissões permanentes de 

Legislação Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação Cultura e Saúde, 

Obras e Serviços Públicos e Assistência Social e Defesa do Cidadão os quais foram para 

votação sendo aprovados por unanimidade já com as Emendas aprovadas. Como segue 

o protocolo regimental o Projeto de Lei nº. 340/2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentaria 

Anual – LOA para o exercício financeiro de 2020, o mesmo foi colocado em discussão. O 

Vereador Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. Sobre o Orçamento Anual para 

ESTADO DE ALAGOAS 



2020 quero expressar algumas palavras, votei favorável, mais votei com tristeza, pois 

realizamos nesta casa duas audiências públicas, interagimos com a população, ouvimos 

seus anseios e no fim não tivemos o direito de incluir suas solicitações no orçamento, 

segundo o nosso corpo jurídico e contábil não seria possível, pois não podemos 

direcionar recursos, para isso acontecer teríamos que ter um orçamento impositivo, 

onde o caminho é mudar nossa Lei Orgânica. Solicitei inúmeras vezes a construção de 

uma academia popular na antiga Rua da Ponte, hoje a pratica de exercício físicos no local 

é rotineira, nada mais justo termos uma academia no local, anos batendo na mesma tecla 

e nada foi resolvido, sem contar com várias outras matérias que nunca fui atendido. O 

SAAE arrecada por mês altos valores de taxas de esgoto, mais não podemos direcionar 

esses recursos para atender os anseios da população, como vereadores não poderemos 

apontar para uma obra e dizer que fomos nós que conseguimos que aquilo fosse 

realizado, é triste legislar assim, tenho a sensação de impotência, não somos ouvidos, 

quero agradecer a todos nesta noite por sempre votar em minhas matérias. Quero ainda 

informa a todos que irei sim se Deus me permitir entrar na disputa para Prefeito dessa 

cidade, estou lutando para minha candidatura ser aprovada e assim poder fazer mais por 

esta cidade. Após discussão o referido Projeto foi aprovado por unanimidade juntamente 

com suas Emendas apresentadas e seus respectivos pareceres. O Presidente parabeniza 

o Nobre Vereador Cicero Aureliano pelas suas palavras relacionadas ao orçamento, bem 

como por todos seu esforço na realização das audiências públicas e seguimentos para 

aprovação do referido orçamento. Quero agradecer a todos os Nobres Edis presentes 

nesta noite e em especial ao Vereador Ricardo Praxedes pela sua compreensão e 

parceria. De acordo com o Artigo 23 da Lei Orgânica do nosso município está decretado 

o recesso parlamentar. 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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