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  Com população estimada pelo IBGE de 14.718 
pessoas, sendo 12.476 eleitores de acordo com o TSE, 
Alagoinha foi a primeira cidade da microrregião a 
anunciar o prefeito para o novo mandato de 2021/2024. O 
vice de Uilas Leal é o ex-prefeito Maurílio Almeida (PSB).  

  Ainda com a apuração em andamento, Alagoinha já tem 
prefeito eleito. Uilas Leal (PSB) foi reeleito para mais quatro 
anos de mandato no município de Alagoinha, agreste de 
Pernambuco. 
  Os advogados eleitorais afirmam categoricamente que 
“para se eleger, os candidatos únicos precisam da maioria 
absoluta dos votos, excluídos os votos brancos e nulos; ou 

seja, apenas de um voto. Neste momento, Uilas já tem 
votos e já está eleito. 
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