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Aos seis (06) dias do mês de agosto de 2018, falta justificada dos vereadores 

Raphael José Albuquerque Pedrosa, presente os demais vereadores: Ata anterior, 

após retificação do Vereador Elton Costa Acioli aprovada por unanimidade, 

expediente da semana e ordem do dia: Projeto nº. 169/2019 que Institui o Núcleo de 

Cidadania dos Adolescentes (NUCA) e a semana do Adolescente (SA) no município 

de União dos Palmares. Lido e encaminhado as comissões competentes: Projeto nº. 

167/2018 fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor/RPV, 

decorrentes de decisões judiciais no termos do Artigo 100, parágrafo 3º e 4º da 

Constituição Federal. Lido e encaminhado as comissões competentes: 

Requerimento do Vereador Manoel Messias da Silva, requer do Ilustríssimo Senhor 

Diretor da Guarda que seja designado alguns Guardas Municipais aos fins de 

semana para a Praça Padre Cicero, hoje a concentração de pessoas é grande 

naquela área, necessitando assim de um cuidado maior no local. Aprovado: 

Requerimento nº. 001/2018 do Vereador Jailson Vicente de Melo, requer do Prefeito 

Areski Damara de Omena Freitas Junior que seja dado continuidade a Obra da 

Unidade de Saúde e do Calçamento no Bairro Padre Donald. Aprovado: Facultada a 

palavra o Vereador Cicero Aureliano salda a todos presentes, justifica sobre seu 

Projeto de Lei que cria no âmbito municipal o Dia do Feirante, ouve um pequeno erro 

na confecção do mesmo, mais próxima semana irá ser colocado em pauta para 

apreciação de todos, depois de todos os tramites, poderemos comemorar este dia 

com alegria e comemorações. Parabeniza o Secretario Junior Menezes pelo 

atendimento ao pedido dos moradores a respeito da Praça da Cohab Nova, é 

brilhante o trabalho que o mesmo vem desenvolvendo, após meu pronunciamento, 

peço licença a todos para me retirar do plenário nesta noite: O Vereador Brunno 

Leonardo Veiga Lopes salda a todos presentes, requer do Prefeito que seja 

designado para a Praça Padre Cicero pelo menos dois Bombeiros Civis aos finais 

de semana para fazer socorros se necessário, hoje o local concentra um número 

grande de pessoas dentre estudantes crianças e adultos, tornou-se um dos 

principais pontos de encontro da cidade. Aprovado: O Vereador Emanoel Gomes 

Balbino salda a todos presentes, agradece a Radio AG pelo espaço cedido para o 

dia do Motociclista, bem como ao Presidente e Vice-Presidente dos Moto taxistas, 

nossos Guerreiros merecem ser homenageados: O Vereador Sandro Jorge da Silva 

parabeniza e agradece a Secretaria Geanny pelo brilhante trabalho que a mesma vem 

desenvolvendo a frente da Secretaria de Saúde, é notório seu esforço me melhorias. 

Hoje vejo que a Secretaria de Saúde bastante, espero que continue assim para o 
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bem de todos. Agradece ao Prefeito pela Creche que irá ser construída, o mesmo 

vem desenvolvendo muitos trabalhos e cumprindo algumas promessas de 

campanha: a Vereadora Maria salda a todos presentes, diz que é grande a satisfação 

de ouvir o Nobre Vereador Sandro falar sobre a melhorias da saúde, falei sobre essa 

questão e fui ironizada, aprendi com meu pai, que verdades tem que ser ditas e 

reconhecidas, quando se tem Deus se vence com verdades, precisa ser melhorado 

ainda mais, claro que sim, mais temos que reconhecer as melhorias no momento: O 

Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira salda a todos presentes, agradece ao Diretor 

do SAAE pelo atendimento do pedido de Drenagem e ligações de esgotos no 

Conjunto Sagrada Família, acredito que até o fim do ano iremos ter todos trabalho 

concluído, foi um pedido nosso, já venho há muito tempo tentando, mais só agora 

conseguimos pôr em pratica. Agradece ainda a Secretaria Geanny por sanar o 

problema da concentração de pessoas para marcação de exames, a mesma vem se 

empenhando bastante e a saúde tem melhorado em município. Solicita do Secretário 

Junior Menezes e Sandro Couto Secretário de Agricultura que seja colocado piçarro 

e metralha na entrada que dar acesso ao Sitio Sueca, a estrada em alguns pontos 

está intransitável, dificultando o acesso dos moradores daquela localidade. Requer 

do Secretário Junior Menezes que seja viabilizado o mais rápido possível o aterro 

nas ruas do Conjunto Sagrada Família, é do anseio de todos a melhorias daquelas 

ruas. Aprovado: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, pede da Mesa Diretora 

que veja o meu pedido para que o proprietário da Empresa responsável pela Obra 

da Orla venha a esta casa, peço ainda que o Jurídico desta casa veja o que precisa 

ser feito para que o mesmo venha a esta casa: O Vereador Elton Costa Acioli, deseja 

uma boa noite a todos que acompanha a reunião pelo face book ao vivo pela rede 

social do amigo Nivaldo Marinho. Gostaria de falar sobre o Newton Pereira existe 

uma quantidade de lixo enorme, procurei o Junior Menezes, mais até hoje não foi 

sanado o problema, quero solicitar do Nobre Secretario novamente a resolução 

deste problema. Fiz um vídeo sobre a falta de ambulâncias, acredito que diante da 

repercussão nas redes sociais, o Governo mandou as ambulâncias para nossa 

cidade, quando se tem fiscalização as coisas se resolvem. Sobre a saúde respeito a 

opinião de todos, mais não partilho do mesmo entendimento, ainda temos muitas 

dificuldades em relação a saúde em nosso município: 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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