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Aos seis (06) dias do mês de maio de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a chamada de 

presença do Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da 

Silva, Brunno Leonardo Veiga Lopes, José Ailton Tenório Cavalcante, José Lourenço 

da Silva e Sandro Jorge da Silva presentes os demais vereadores. Após constatação da 

falta do 2º Secretario Sandro Jorge da silva o Presidente convidou o Vereador Paulo 

Alves Cavalcante Neto para fazer parte da mesa. O 2º Secretário fez a leitura da Ata 

anterior, que após discussão foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a 

leitura da ordem do dia e do expediente da semana: o 1º Secretario fez a leitura do 

Jornal Folha Serrana, onde foram destacadas algumas ações realizadas pelos 

vereadores dentre outras informações; Ofício nº. 015/2019 SINTPMUP, solicita 

intervenção dos vereadores junto ao Poder Executivo para que sejam explicado os 

motivos do congelamento do Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS; Indicação 

nº. 19/2019 de autoria do vereador Emanoel Gomes Balbino, indica ao Secretario Junior 

Menezes a construção de um ponto de ônibus na Fazenda Frios, precisamente próximo 

ao banho do Rivaldo. Após discussão a indicação foi aprovada; Requerimento de 

autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos requer do Prefeito varias 

informações acerca das reconstruções das estradas vicinais no município. Após 

discussão o requerimento foi aprovado; Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2019 

dispõe sobre a concessão de Título de cidadão honorário ao Juiz de Direito Rinaldo 

Guedes Rapassi. Lido e encaminhado às comissões competentes para pareceres; 

Projeto de Lei nº. 003/2019 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, institui o 

dia municipal do Desbravador da Igreja Adventista do 7º dia no âmbito do município. 

Lido e encaminhado às comissões competentes para pareceres; O Presidente após 

entendimento de todos, convida a Secretaria de Turismo Isabel para fazer parte da 

mesa, onde serão esclarecidas todas as duvidas sobre os Projetos futuros para o 

desenvolvimento turístico da nossa cidade. Antes passo a palavras ao Vereador Cícero 

Aureliano onde o mesmo irá apresentar um Requerimento Verbal; o Vereador Cícero 

Aureliano saúda todos os presentes. Informa que a audiência pública que iria ser 

realizada não aconteceu em virtude de que o Prefeito realizou uma cirurgia e não 

poderia comparecer, iriamos tratar sobre segurança pública e a criação de Guardas 

escolares, para tentar amenizar a violência em nossas escolas, à audiência irá ser 

realizada próximo mês. Requer da Mesa Diretora que sejam realizadas Sessões 

Itinerantes nos bairros, já consta em nosso Regimento Interno, iremos apenas pôr em 

pratica a realização dessas sessões, poderíamos iniciar os trabalhos nos Bairros 

novos, Newton Pereira, Nova Esperança em seguida Lyra I e Lyra II. É necessário fazer 

um trabalho de informações para que toda população fique ciente do que acontece aqui 

em plenário. Sugere que a câmara realize um trabalho de nomeação dos novos bairros 

e ruas em nossa cidade, poderíamos iniciar pelos bairros Newton Pereira e Nova 
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Esperança, depois Lyra I e Lyra II, sei que alguns vereadores já fizeram boa parte desse 

trabalho. Após discussão o requerimento verbal foi aprovado pelos presentes; O 

Presidente parabeniza o Vereador Cícero Aureliano pela iniciativa, já fizemos sim uma 

parte do trabalho, foram distribuídos mapas para os presidentes dos bairros, mais não 

foi dada a devida importância, mais esse trabalho é muito importante, todas os bairros 

e ruas devem ser oficialmente nomeadas. Irei convidar representantes dos municípios 

para que em conjunto com todos sejam realizados todos os procedimentos. Com a 

devida vênia de todos passo a palavra a Secretaria de Turismo Isabel, onde serão 

discutido e esclarecido os Projetos 215/2019 e 216/2019 ambos sobre o turismo em 

nossa cidade; A Secretaria de Turismo Isabel saúda a todos os presentes. Sobre os 

projetos temos, a mudança da Lei sobre a criação do Conselho de Turismo, pois é 

necessário existir um órgão fiscalizador e organizador dos tramites legais. Temos o 

Fundo da designado ao município, mais para termos acesso a esse recurso, 

precisamos arrumar a nossa casa, futuramente podemos ter um fundo próprio para 

desenvolvermos o turismo, para que o comercio se desenvolva, temos um prazo, 

precisamente até o fina de julho, até o fim deste prazo é necessário que todos os 

tramites estejam resolvidos. Temos que trabalhar para que União dos Palmares se 

torne uma cidade polo, onde a renda irá melhorar muito para todos. No ano passado foi 

registrado 27 países visitando a nossa Serra da Barriga é grandiosa a nossa historia, 

conhecida mundialmente, com a devida organização iremos desenvolvimento para o 

município; Os Vereadores Cícero Aureliano, Elton Costa Acioli e Maria Jose Gomes 

indagaram algumas perguntas, esclarecendo suas duvidas em relação aos projetos em 

questão, na oportunidade também fizeram algumas sugestões para que se possível 

sejam implantadas no turismo em nossa cidade. O Presidente agradece a Secretaria de 

Turismo Isabel pela explanação e informa que todos nesta casa farão o possível para 

que os projetos sigam os tramites legais para sua aprovação o mais breve possível, 

esta casa estará sempre disponível para qualquer Secretario explicar projetos; O 

Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto saúda a todos os presentes. Solicita do 

Deputado Federal Max Beltrão que seja feita uma intervenção junto ao Governo Federal 

sobre a saída da Receita Federal, pois tenho informações de que os atendimentos irão 

ser retirado da nossa cidade. Parabeniza e agradece o Presidente do CSA Rafael 

Tenório pela homenagem feita, colocando a lança de Zumbi na camisa do time e 

contando a historia do nosso grande guerreiro. Comunica a todos que no dia 

11/05/2019 irá ser realizado um baile anos dourados, onde serão relembrados os anos 

80, haverá também encontros dos palmarinos que estão fora da cidade. Gostaria de 

expressar votos de pesar aos familiares da senhora Maria Josefa de Almeida 

Nascimento, Professora e contribuiu muito para desenvolvimento da educação, bem 

como os familiares da Joseane Onorato Psicóloga e irmã do ex-vereador Juarez 

Onorato que infelizmente tirou a própria vida, é com muita tristeza que encerro meu 

discurso essa noite, foram varias perdas em nossa cidade recentemente; O Vereador 

Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Solicita do Secretario Junior 

Menezes que seja realizado uma limpeza e retirado alguns pontos de entulhos na Rua 

Sete Setembro no Bairro Cohab Velha. Solicita ainda do Secretário de Administração 

Efigênio Felix que seja providenciado a reabertura do banheiro público no Bairro 

Roberto Correia de Araújo; O Vereador Ricardo Leão Praxedes saúda a todos os 

presentes. Gostaria de informar que abraço a causa dos servidores públicos sobre o 

PCCS que foi congelado pelo Prefeito. Quero parabenizar a Nobre Vereador Maria pelo 

requerimento apresentado e trabalhos realizados a frente da Comissão de Obras e 

Serviços públicos desta casa, temos que investigar sim, são muitas irregularidades que 



vem acontecendo sobre essas estradas vicinais. O Secretario de Educação disse na 

radio que as merendas não estavam na escola por conta das estradas, onde em redes 

sociais o Prefeito mostra que as estradas estão sendo feitas, já comprovamos que tem 

escolas faltando merenda escolar. Gostaria de parabenizar o senhor Presidente pela 

cobrança dos balancetes, Vossa excelência junto com a Mesa Diretora pela postura na 

administração desta casa; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. 

Parabeniza a Mesa Diretora pela cobrança dos balancetes. Quero deixar claro que não 

concordo com o congelamento do PCCS dos servidores. Sobre as sessões itinerantes, 

está de parabéns o Nobre Vereador Tita pelo requerimento. Agradece a todos que 

compartilharam meu vídeo nas redes sociais, estou recebendo muito apoio de todos. 

Quero informar que irei apresentar todas as emendas que foram propostas para o 

município e foram engavetadas pelos gestores. Sobre as merendas, quero deixar claro 

que não quero prejudicar ninguém, meu trabalho é fiscalizar, irei continuar gravando, 

pois é uma forma de provar o que estou denunciando, não irei parar. Gostaria que o 

Presidente me acompanhasse amanha a Secretaria de Educação, pois venho enviando 

matérias, onde não recebemos respostas sobre nada, não irei mais admitir esse 

descaso, fico indignado com as diretoras das escolas que vem bater de frente comigo 

para que eu não mostre as irregularidades, não adianta, eu não vou parar, sou vereador 

para isso, irei cumprir meu papel. O Presidente informa que já foi feita visita a 

Secretaria de Educação, mais o Secretario estava em reunião na oportunidade, mais em 

uma conversa informal com o mesmo, indaguei alguns assuntos e cobrei respostas das 

matérias, logo ele falou que iria pedir para equipe responder todas as matérias. 

Agradece a professora Betânia juntamente com os alunos da Escola Estadual Rocha 

Cavalcante pela presença nesta noite, nosso pensamento seria pedir para que quatro 

alunos simbolicamente encerrasse a sessão desta noite, mais por conta do horário não 

será possível. Solicita do Secretario Junior Menezes que seja construído uma lombada 

na Rua Juvenal Mendonça, precisamente defronte a Escola Infantil Rei Davi, pois vem 

acontecendo acidente constantemente, se trata de uma grande quantidade de alunos e 

pais circulando pelo local. Solicita ainda do Secretario acima citado que seja eliminado 

um buraco próximo ao prédio da Justiça do Trabalho, peço que seja sanado este 

problema o mais breve possível.  Não havendo mais orador nesta noite 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.   

  

 

  Alan Elves Vieira de Oliveira 

Presidente  

 

 

 

Sandro Jorge da Silva 

2º Secretario 

    

 

 


