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Aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro de 2018, faltas justificadas dos 

vereadores, Almir Belarmino da Silva, Cicero Aureliano, presente os demais 

vereadores: Ata anterior aprovada por unanimidade, constaram no expediente 

da semana e ordem do dia: Ofício nº. 004/2018/SAAE, resposta ao 

Requerimento Verbal do Vereador Ricardo Praxedes, acerca do Carro Fossa, 

segue a documentação solicitada: Ofício nº. 001/2018 do Ex-Vereador Gilson 

Lopes Correia, solicitando espaço na Reunião Ordinária no dia 22/01/2018 para 

discutir sobre abordagens policiais que vem sendo acontecendo no município: 

Indicação nº. 002/2018 do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, indica ao 

gestor Municipal a promover a padronização das barraquinhas onde se 

comercializam o milho assado, que ficam ao lado da Quadra Municipal e 

demais áreas onde vendem o mencionado produto. Aprovado: Requerimento 

nº. 002/2018 do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, requer da Secretaria de 

Educação informações acerca de custeio de merenda escolar no ano 2017, 

pede ainda que seja descriminado o valor total gasto com produtos na 

agricultura familiar. Aprovado: facultada a palavra o Presidente conforme 

solicitado através de Ofício, com devida vênia de todos Vereadores presentes, 

convidou o Ex-Vereador Gilson Lopes Correia a fazer uso da palavra. O Ex-

Vereador informou que na última quinta-feira aconteceu uma ação policial no 

Povoado Várzea Grande, onde acarretou uma abordagem. Meu filho Glauber 

foi agredido com um facão, onde houve a intervenção da policial diante de tal 

fato, a Guarnição estava sendo dirigida pelo Tenente Yuri, onde o mesmo foi 

infeliz na sua abordagem, apalpando as partes intimas do meu filho dentre 

outras coisas, entrei com uma ação contra o Tenente Yuri, somos filhos dessa 

terra e temos que ser respeitados em nossa cidade. Existe um Boletim de 

Ocorrência de nº. 0301/T18-0010 onde o mesmo me acusa de ameaça de morte, 

quero deixar claro que não houve ameaça, minha palavras foram “Enquanto 

existir pólvora e vaselina não existe homem brabo nem com aquilo arrochado”. 

O problema foi acarretado por conta de um terreno onde existe uma pocilga, 

terreno este que pertence a meu pai e, está sendo ocupado por terceiros, após 

pedidos da minha família que fosse desocupado ocasionou na agressão 

contra meu filho, onde pôr fim teve a abordagem infeliz da polícia. Agradeceu 

ao Presidente e a todos presentes pela oportunidade. O Presidente informa 

que fica triste quando houve relatos desse tipo contra a polícia, aprendi sendo  
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policial que as abordagens tem que serem firmes, mas devemos tratar todos 

com respeito, essa Casa está aberta a todos, estamos aqui para ajudar a 

sociedade: O Vereador Sandro Jorge da Silva, pede ao Presidente autorização 

para convidar o Tenente Yuri a comparecer a esta casa de lei para que de forma 

passiva possamos entender e resolver esse tipo de questão. O vereador José 

Ailton Tenório Cavalcante relatou que situações semelhante vem acontecendo 

cm frequência sob a direção do Tenente Yuri, ele vem sendo infeliz nas suas 

abordagens. O Vereador Emanuel Gomes Balbino também relatou outro caso, 

desta vez com um jovem Adventista que vendia salgados e foi abordado 

severamente e teve suas partes intimas machucadas também. O Vereador Alan 

Elves Vieira de Oliveira afirma que está triste com fatos dessa natureza 

acontecer em nossa cidade, União dos Palmares é uma cidade pacata, temos 

que ser respeitado, não se impõe respeito dessa maneira. O Vereador Brunno 

Leonardo Veiga Lopes, a polícia tem que apaziguar a situação, mantendo a 

ordem e a calma em determinadas situações. O vereador Sandro Jorge da Silva 

relatou que com sua experiência sendo policial, muitas vezes não se consegue 

apaziguar, pois quando chegamos a determinados locais todos se tornam 

vítimas, até a situação ser averiguada o tratamento tem ser igual para todos: 

O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira gostaria de saber do Líder da bancada 

se já tem data especifica para tratarmos do assunto do transito da Rua 

Marechal Deodoro. O Líder da bancada Emanuel Gomes Balbino informa que 

possivelmente na quarta-feira haverá reunião para discutir esse assunto. O 

vereador Alan Elves informa ainda que o Secretario Nenzinha estará presente 

na próxima reunião dia 29/01/2018 para tratar da questão do transbordo do lixo, 

esclarecendo todas dúvidas sobre esse assunto. No dia 05/02/2018 irá 

comparecer o Lima para tratar do assunto do FGTS e sua individualização, 

estão presente os Presidentes dos Sindicatos de Servidores do município. 

Informa ainda que recebeu denúncias sobre favorecimento de Empresas da 

parte da Pregoeira Amanda, irei averiguar, se confirmado tomarei providencias 

a esse respeito: O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes Indica ao Prefeito 

mais uma vez a construção do Matadouro Público, peço ainda que após a 

construção seja nomeado de Luiz Simões de Melo em homenagem a o 

Marchante Tradicional mais conhecido como seu “Millita”, temos que resolver 

essa questão o mais breve possível. Aprovada: O vereador José Ailton Tenório 

Cavalcante solicita informações do Secretário Junior Menezes o porquê da não 

conclusão da passarela no Conjunto Residencial Nova Esperança. Pede inda 

da Superintendente da SMTT o porquê da não conclusão do Ponto de Ônibus 

também no conjunto Nova Esperança, bem como, a construção dos Pontos de 

Ônibus no Povoado Várzea Grande, já foi solicitado, mas até o presente não 

fui atendido no pedido. Quando se trata do bem estar da população temos que 

cobrar resultados: O Vereador Manoel Messias salda a todos presentes, temos  



 

 

trabalhado, mas infelizmente muitas vezes nossos pedidos não são atendidos. 

Informa que no dia 22-05-2017 foi solicitado toda iluminação do Sitio Gordo, 

mas não fomos atendidos infelizmente, não temos poder execução. Requer da 

LUZUP mais uma vez que seja feita a iluminação do Sitio Gordo. Aprovado: O 

Vereador Ricardo Leão Praxedes requer da Secretaria de Educação e da 

Associação dos Transportes Escolares de União dos Palmares copias de das 

documentações que regularizam os serviços de transporte, valores pagos e 

rotas dos transportes do ano de 2017. Aprovado. Requer ainda da Secretaria 

de Saúde copias das documentações que regularização a prestação de 

serviços da IOFAL e valores pagos ao órgão por este município. Aprovado: O 

vereador Elton Costa Acioli informa que foi abordado por funcionários da 

Secretaria de Infraestrutura com reclamações de que estão com seus salários 

atrasados. Requer do diretor do SAAE informações de quantos funcionários 

efetivos, contratados e comissionados existe trabalhando atualmente, valor da 

receita e a despesa desta Autarquia no ano de 2017. Aprovado. Se fala em crise 

no município, mas o Gestor não mostra os motivos da crise: O presidente 

agradeceu a todos os presentes e encerrou a 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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