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Aos vinte um (21) dias do maio de abril de 2018, faltas justificadas dos Vereadores José 

Lourenço da Silva e Maria José Gomes da Silva, presentes os demais vereadores: Ata anterior, 

após retificação dos vereadores Sandro Jorge da Silva e Ricardo Leão Praxedes aprovada por 

unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Escola Fernando Juazeiro 

Comunicado nº. 012970/2018 PDDE-Educação Integral valor R$ 8.316,00: Prefeitura Comunicado 

nº. 017886/2018 QUOTA valor R$ 87.608,87: Prefeitura Comunicado nº. 023310/2018 PNAE – 

Alimentação Escolar – Quilombola valor R$ 4.648,60. Comunicado nº. PNAE – Alimentação 

Escolar – Pre-Escola valor R$ 18.469,20. PNAE – Alimentação Escolar – EJA valor R$ 11.520,00. 

PNAE – Alimentação Escolar – AEE valor R$ 4.589,80. PNAE – Alimentação Escolar – Creche 

valor R$ 20.030,40. PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental valor R$ 63.916,00: 

Escola Jairo Correia Viana Comunicado nº. 12973/2018 PDDE-Educação Integral valor R$ 

11.088: Escola Pedro Pereira da Silva PDDE-Educação Integral valor R$ 16.272,00: Escola Padre 

Donald Macgillivray Comunicado nº. 012972/2018 PDDE-Educação Integral valor R$ 16.272,00: 

Escola Maria Mariá de Castro Sarmento Comunicado nº. 12971/2018 PDDE-Educação Integral 

valor R$ 16.272,00: Escola Filomena Medeiros Comunicado nº. 12969/2018 PDDE-Educação 

Integral valor R$ 8.316,00; Projeto de Lei nº. 008/2018 que dispõe sobre a reposição salarial dos 

servidores público efetivos da Secretaria Geral de Administração e demais Secretarias do 

Município de União dos Palmares. Aprovado com seus respectivos pareceres de números nº. 

005/2018 da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e 004/2018 da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Requerimento nº. 001/2018 do Vereador Sandro Jorge da Silva, requer 

a implantação de vagas de estacionamento especial para pessoas idosas e com deficiência. 

Aprovado: Facultada a palavra O Vereador Cicero Aureliano abraça a todos presentes, 

esclarece que, hoje iria ser lido nesta casa o Projeto de doação dos terrenos oriundo do Poder 

Executivo, porém o mesmo não chegou a esta casa, venho acompanhando o trabalho do 

Secretário Nenzinho e o mesmo vem se esforçando bastante, fui informado que o Projeto não 

chegou a esta casa por conta da falta de algumas assinaturas, após lido será apreciado e votado 

neste plenário. Informa que dia 17 do corrente mês e ano esteve na prefeitura em reunião sobre 

o estatuto da Guarda, existe um Projeto Federal melhorando as condições de trabalho da classe, 

a assessoria jurídica da prefeitura, está tomando as medidas cabíveis para que funcione 

perfeitamente, foi liberado 20% de risco de vida para os Guardas a nível de futuro dentre outras 

melhorias acordas na reunião com o Prefeito. Informa ainda que por determinação do Prefeito 

ao Secretario Junior Menezes que, seja feita a planta da academia na Rua da Ponte juntamente 

com a iluminação de toda área pela Superintendência da LUZUP, foram acordadas muitas 

melhorias em várias áreas, gosto quando isso acontece, precisamos de desenvolvimento em 

nossa cidade, desde já agradeço ao Chefe do Executivo pela oportunidade. Gostaria de todos 

Nobres Pares, sobre o Projeto de Lei 075/2018 que dispõe sobre a criação da imprensa oficial, 

apresentarei uma Emenda pedindo que para que o Poder Legislativo também seja contemplado 

com publicações, gostaria que essa Emenda fosse apresentada dentro das comissões. Peço 

ainda que na reunião da próxima segunda feira seja apreciado e votado os Projeto apresentados 

por mim que irá conceder o título de cidadania a Dr. Lenalda e a Dona Lídia Campos, o projeto 
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já está em tramitação há dois meses nesta casa: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira 

Informa que em reunião com o Prefeito foi informado que será dado início ao calçamento no 

Bairro Sagrada Família, irá ser construído também um Ginásio de Esporte, fico feliz com o 

crescimento da nossa cidade. Parabeniza o conterrâneo Desembargador e Presidente do 

Tribunal de Justiça e hoje Governador do Estado em exercício Otavio Leão Praxedes, parabéns 

a família Praxedes: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto salda a todos presentes, agradece 

a companheiros Adeildo e Marcelo Soares pela confiança de enviar ao meu Gabinete um oficio 

para que nessa noite em pudesse debater este nessa noite, foi descoberto recentemente o IFAN 

descobriu uma urna funerária indígena com aproximadamente uns 900 anos, trago essa 

discussão como parte do Conselho Gestor da Serra da Barriga, na última reunião não tive a 

oportunidade de abrir esse assunto por motivos de ordem, temos que averiguar esses achados, 

pois conta nossa história, não podemos abrir mão desses direitos, hoje ninguém sabe ao certo 

onde se encontra esses achados históricos, gostaria do apoio de todos para criarmos uma 

Comissão e correr atrás do nosso patrimônio histórico, apesar de ter sido uma descoberta da 

Mercosul é nosso, temos que lutar para que fique dentro da nossa cidade: O Vereador Elton 

Costa Acioli salda a todos presentes, parabeniza o Nobre Par Neto Cavalcante e, se disponibiliza 

em dar total apoio a causa, temos que cuidar do nosso patrimônio histórico, sobre a questão 

dos terrenos, estou aqui para investigar essas doações que irão ser feitas. Em relações as 

promessas do Prefeito, irei ficar feliz apenas quando o prometido for um fato, pois promessas 

vem sendo feita desde o início da gestão. O Presidente esclarece que sobre o Projeto de 

doações de terreno que irá chegar a esta casa, irei pedir aos vereadores que seja formada uma 

comissão para averiguar individualmente cada doação antes de ser finalizados os tramites 

legais para aprovação dessa doações, temos que ter cautela e cuidado: O Vereador Brunno 

Leonardo Veiga Lopes salda a todos presentes, requer do Secretário Junior Menezes que seja 

feita a manutenção em algumas ruas do Bairro Robertão e do Loteamento Santa Maria 

Madalena, pois devido as chuva recentes tem alguma ruas que estão intransitáveis. Aprovado: 

O Vereador Ricardo Leão Praxedes informa que me relação a construção do Posto de saúde 

que irá ser feito no lugar da Praça no Bairro Alto do Cruzeiro, fiquei triste, quero registrar minha 

nota de repudio, pois aquela Praça já faz parte da história daquela localidade: O vereador 

Sandro Jorge salda a todos presentes, quero pedir orações a todos, pois estou com um Projeto 

de Lei que se chama bíblia nas escolas, onde irá determinar que a palavra de Deus seja lida nas 

escolas, peço apoio de todos nesse sentido. O Vereador Manoel Messias da Silva Salda a todos 

presentes, sobre a questão dos terrenos, gostaria de pedir que, chegando o Projeto das 

doações a esta casa, não haja empecilhos com os terrenos das Igrejas, as mesmas vem 

desenvolvendo um trabalho excelente, recuperando pessoas, projetos sociais dentre outros 

que são realizados: O Presidente informa que está elaborando um Projeto chamado Caminhada 

para Jesus, onde terá um dia em especial no ano, onde as Igrejas se juntarão para evangelizar, 

é importante esse vínculo com Deus, a palavra de Deus tem que ser pregada: 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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