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Aos cinco (05) dias do mês de agosto 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 dos Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Brunno Leonardo 

Veiga Lopes, Elton Costa Acioli e Ricardo Leão Praxedes, O 2º Secretário fez a leitura da 

Ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a leitura da 

ordem do dia e do expediente da semana: faz a leitura do Jornal Folha Serrana o qual 

explana algumas das principais notícias sobre o município; Ofício nº. 332/2019 Gabinete 

a Presidência em resposta ao Ofício nº. 027/2019 da Secretaria de Gestão e Planejamento, 

a pedido da mesma faz uso do presente para devolver os projetos de doações e 

regularizações de terrenos para realização de adequação dos citados projetos; Ofício nº. 

001/2019 de autoria da Nayane Nobre da Silva mãe da Maria Laura Miss Mirim União dos 

Palmares, o qual solicita dos vereadores uma colaboração para que a Miss Maria Laura 

se desloque para cidade do Rio de Janeiro representar a cidade de União dos palmares 

em um Concurso de beleza mirim; Ofício nº. 028/2019 da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, faz uso do presente para reenviar ao Poder Legislativos os projetos de doações 

e regularizações localizados no Loteamento Jardim Brasília juntamente com as devidas 

documentações necessárias; Ofício nº. 029/2019 da Secretaria de Planejamento e Gestão, 

faz uso do presente para reenviar ao Poder Legislativos os projetos de doações e 

regularizações localizados no Distrito Industrial Floriano Rosa juntamente com as 

devidas documentações necessárias; Indicação de autoria do Vereador Manoel Messias, 

indica ao Secretario de Urbanização, Habitação e Obras o senhor Junior Menezes que 

seja instalado um corrimão na escadaria do Campo de Futebol da Usina Laginha. Após 

discussão a indicação foi aprovada; O vereador Cícero Aureliano saúda a todos os 

presentes. Informa que está visitando os bairros com o projeto de nomeação das ruas, 

trabalho árduo, porem necessário, venho há várias semanas com esse projeto, 

concluímos os bairros veríssimos II e III, peço que com devida vênia de todos na próxima 

possamos apreciar o projeto. Iniciamos agora o Newton Pereira, trata-se de um bairro 

grande, temos aproximadamente 6.000 (seis mil) moradores com mais ou menos 60 ruas 

transversais, temos que conversar com os moradores para concluir os nomes, em dois 

dias já visitamos 20% do bairro, acredito que em um mês o projeto estará aqui para ser 

apresentado nesta casa. Em seguida iremos para o Nova Esperança, Conceição Lyra I e 

II e Zumbi dos Palmares, cada rua de União irá ter seu próprio CEP, para que cheguem 

nas residências as suas correspondências de todos, espero regularizar a situação dos 

nossos munícipes.  Solicita do Secretario de Urbanização e do Diretor do SAAE que seja 

iniciada as obras da Rua Juvenal Mendonça, já foi decidido há alguns dias com os 
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mesmos, porém as obras ainda não forma iniciadas, amanhã irei visitar os mesmos para 

que esses senhores possam iniciar a obra. Convida a todos a participar o primeiro dia 

do Feirante que será comemorado dia 25 de agosto, foi aprovado por todos nesta casa, 

estamos preparando as comemorações e todos estão convidados, para mim é uma honra 

poder estar presente nesta data, estamos fazendo um ano da aprovação do projeto e 

todos são responsáveis por mais essa conquista. Sobre os projetos de doações e 

regularizações, sou favorável a todas e qualquer doação a população da nossa cidade, 

poderia brigar mais minha meta é não brigar com ninguém, estou pronto para apoiar 

ações que seja boa para o povo. Quero parabeniza o Chefe do Poder Executivo pelo 

esforço em mandar os projeto para esta casa. Quero pedir que seja dado prioridade aos 

45 terrenos do Loteamento Jardim dos Quilombos, já temos uma decisão judicial, não 

aceito que esses projetos passem do prazo do regimento desta casa, espero que dentro 

desses 15 dias esses os mesmos estejam sendo apreciado aqui neste plenário, se isso 

não acontecer irei pedir que seja cumprido o regimento, substituindo as comissões se 

necessário. Temos também outros, porém se trata de áreas grandes tem que serem 

analisados por todos. Parabeniza o senhor Julião pela inauguração de uma loja de peças 

de veículos na cidade, jovem empreendedor, mais empregos e renda para o município, 

espero que ele cresça, e futuramente traga ainda mais benefícios a nossa cidade; O 

Presidente explica que os projetos ainda não foram dado andamento porque esta casa 

precisa seguir tudo segundo a lei, é necessário muito critério, pois os projetos estavam 

faltando documentos, peço que todos se tranquilizem porque tudo será seguido, dentro 

desses quatorze dias tudo irá ser apreciado nesta casa, os demais que faltam plantas e 

entre outros documentos estão sendo resolvido pelo secretário de planejamento, não 

tenham dúvidas que tudo será resolvido o mais breve possível, esta é comprometida com 

o povo de união. Solicita do Secretário júnior Menezes que seja realizada uma limpeza 

na calçada da via que dá acesso a Serra da Barriga, bem como na Antiga Rua da Ponte, 

a pratica de atividades físicas é frequente nestes locais, é necessário que tudo esteja 

adequado para o povo; O Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. 

Sobre os projetos façam minhas as palavras dos nobres vereadores Tita e Elvinho, serei 

favorável acredito que nesta casa não haverá empecilho algum para aprovação dos 

projetos, temos o objetivo de ajudar a população. Sobre o assunto dos animais na pista 

em nossa cidade, soube agora que outro acidente aconteceu e o motociclista quebrou o 

braço, precisamos resolver essa questão, o Nobre Vereador Neto Cavalcanti já propôs 

sugestão que se for posta em pratica irá ajudar, o animais tem serem identificados, para 

no mínimo os seus donos serem responsabilizados, poderemos ter vítimas fatais. 

Agradece a Secretaria de Educação e ao Prefeito Kil pela reforma da Escola Helena 

Soares, bem como a construção do Ponto de Ônibus para os alunos; A Vereador Maria 

José Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Sobre os projetos de doações e 

regularização quero deixar claro que sou favorável a aprovação, no que depender de 

todos nesta casa não haverá dificuldade nenhuma para que tudo seja regularizado; O 

vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. Quero parabenizar 

a todos que estão nesta casa hoje pela conquista, pois acredito que não haverá 

dificuldade para aprovação dos projetos nesta casa, todos os problemas que ainda 

restavam foi resolvido, peço a comissão que se empenhem para tudo seja apreciado 

nesta casa. Nosso município está cada vez mais violento, nossos munícipes estão 

andando com medo, é assustador passarmos por um bairro e ouvir tiros como se fosse 



algo comum. Solicita o Secretario da LUZUP que seja realizada manutenção na 

iluminação nas margens do córrego cana brava no Conjunto Newton Pereira, a violência 

está grande, casa estão sendo invadidas com elementos armados. Solicita ainda do 

Comandante do 2º BPM que seja intensificado as patrulhas no Conjunto Newton Pereira, 

a violência está absurda naquele bairro é necessário que medidas extremas sejam 

tomadas; O vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Solicita 

do Superintende do DNIT que seja tomada providencias em relação ao Posto da Policia 

Rodoviária Federal, pois da sua desativação toda iluminação foi retirada, encontra-se às 

escuras, com as lambadas, somos obrigados a reduzir a velocidade, porém o lugar não 

existe mais nenhum tipo de segurança, podendo torna-se um ponto para assaltos, sem 

contar com animais que circulam pelas vias com frequência, peço que seja resolvida 

essa questão. Expressa votos de pesar ao ex- vereador Lucas e seu pai o senhor Carlos 

Basílio pelo falecimento da mãe e avó dos mesmos, desejo a todos os familiares o meu 

fraternal abraço que a mesma siga em paz e encontre a tranquilidade tão desejada. Peço 

a todos que criem uma comissão para fazermos uma reunião com o Prefeito para tratar 

do assunto da BR, ofícios e requerimentos não está resolvendo, talvez todos juntos 

consigamos ter mais êxito em resolver o assunto junto ao Prefeito; A Vereador Maria 

José Gomes explica que certos assuntos tem que resolvido diretamente com o prefeito, 

ofícios e requerimentos não estão resolvendo nada. Sobre o Radialista Nivaldo Marinho 

tem alguma razão em muitas coisas que ele fala no seu programa, segundo ele vereador 

não tem que se humilhar para secretario não e ele está certo, não tenho muito a favor de 

Nivaldo, brigo bastante com ele, mais a verdade tem que dita ele está certo em grande 

parte de suas palavras, todos temos um lado positivo e outro negativo, quero que seja 

mostrado os dois lados, estamos aqui para receber críticas, mais também temos feito 

coisa boas merecemos receber elogios, espero que ele seja sempre justo em suas 

colocações, aprecio quando ele fala o lado positivo e o lado negativo de todos, quero 

que ele cresça como pessoas e profissionalmente. Não havendo mais orador nesta noite 

o Presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a presente 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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