
ATA DA 10° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos quinze (15) dias do mês de março de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada de presença dos Edis 

constatando a faltas justificada do Vereador Carlos Alberto Correia Basílio, presente 

os demais Vereadores. Havendo quórum suficiente o Presidente deu início a sessão 

ordinária. O 1° Secretário fez a leitura do expediente da semana e ordem do Dia: 

Convite fraternidade espirita Eurípedes Barsafulfo, convida vossa excelência e 

demais pares para uma visita fraterna a instituição denominada Eurípedes Barsafulfo, 

localizada na Rua da Vitória, N° .06, bairro Sagrada Família – Mutirão. Oficio n° 

158/2021 GSMS: Cumprimentando cordialmente, através do presente encaminho a 

vossa excelência os balancetes financeiros do fundo municipal de saúde referente 

aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Oficio 018/2021 

secretaria municipal de agricultura, resposta ao oficio 051/2021- GAPRE/PLUP/AL 

desta egrégia casa de leis, que solicita a recuperação da estrada de acesso ao sitio 

pelada e acesso a Joaquim Gomes, informar que os serviços solicitados neste 

período serão iniciados na próxima segunda feira de 15 de março do corrente ano, 

conforme cronograma desta secretaria de agricultura. Oficio n° 166/2021 GSMS 

Cumprimentando-o, cordialmente, em Resposta ao Oficio n° 050/2021, venho através 

deste informar que o transporte cedido por essa Secretaria NÃO autoriza que seja 

transportado outras pessoas além dos pacientes de hemodiálise e seus respectivos 

acompanhantes, como também pacientes que precisam realizar tratamentos e 

consultas especializadas fora do domicilio, sendo assim, não convém o que forem 

informados. Requerimento n° 002/2021 do gabinete do vereador Emanuel Gomes 

Balbino Requer ao senhor Secretário Municipal de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas - Antonio Lopes da Silva Neto, que seja feito um levantamento pelo setor de 

obras do município, e posteriormente a manutenção (limpeza e grades de proteção) 

nas galerias/bueiros que apresentarem problemas, da Avenida Doutor Antônio 

Gomes de Barros até a Avenida João Lyra Filho, a fim de evitar o persistente 

problema dos alagamentos que vem trazendo transtornos materiais aos moradores. 

Assim, sanado, que as águas pluviais sejam escoadas ao local adequado, Em 

discussão ao requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos presentes 

Requerimento n° 003/2021 do Gabinete do Vereador Manoel Messias da Silva, Requer 

do senhor Secretário Municipal de Urbanização, Habitação e Obras, Antônio Lopes 

da Silva Neto, que seja feita a recuperação da entrada e estradas da Fazenda Frios, 

venho em nome das famílias que residem na localidade, e clamam com urgência por 

esse feito, Em discussão ao requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos 

presentes: Projeto de Lei N° 003/2021, estabelece as igrejas e os templos de qualquer 
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culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Município de 

União dos Palmares. O projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes: 

Projeto de Lei N° 002/2021, Altera dispositivos da Lei Municipal n° 401, de 28 de julho 

de 1969 e Lei Municipal n° 1.014 de 19 de janeiro de 2004 que alterou o Parágrafo 

Único, Art. 6 da Lei Municipal n° 401, de 28 de julho de 1969 e dá outros provimentos. 

O projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes. O presidente facultou 

a palavra aos senhores Vereadores. O Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos 

os presentes. Hoje quero falar sobre o Projeto de criação de tarifa do SAAE, estamos 

vivendo um momento delicado com essa Pandemia, devemos analisar bem e tentar 

criar soluções para de alguma forma ajudar a população. Requer da Secretaria de 

Saúde que seja enviado a esta casa informações sobre repasses do Governos 

Federal em decorrência da COVID-19, é importante nos inteirarmos de todos os 

assuntos e gastos referentes as verbas, para que possamos esclarecer a população 

tanta duvidas eminentes, as perguntas são frequentes. Em discussão o requerimento 

foi aprovado pelos presentes; O Vereador Ricardo Leão Praxedes saúda a todos os 

presentes. Requer da Secretaria de Administração que seja enviado a este poder 

informações acerca de contratos de locações de carros, quantos carros locados 

existem, quais critérios é usado nas contratações e quais empresas que prestam 

esse tipo serviços ao nosso município. Em discussão o requerimento foi aprovado 

pelos presentes. Gostaria de parabenizar o Vereador Marcos Filho pelo seu 

pronunciamento sobre o projeto de criação de tarifas do SAAE. Sobre o assunto 

SAAE é nítido que o Prefeito nunca se preocupou com o povo, quero expressar aqui 

minha indignação a população merece respeito, até hoje fomos privilegiado pela 

qualidade da agua que consumimos uma das melhores no estado; O Vereador 

Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Requer do Secretario de 

Urbanização, Habitação e Obras públicas que seja realizada uma reforma na Praça 

da Praça Costa Rego, precisamente conhecida como Praça do Rocha Cavalcanti. Em 

discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes; Não havendo mais orador 

nessa 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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