
ATA DA 12° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos vinte e nove (29) 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 presença de todos os 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: 

Oficio n°. 066/2021 – secretaria municipal geral de administração SMGAPMUP, assunto: 

resposta ao oficio n°.053/2021 venho através de deste informar que o referido pleito foi 

encaminhado para a Secretaria de Iluminação Pública para que este órgão competente 

se pronuncie quanto a viabilidade de execução. Oficio nº.34/2021 em resposta ao 

requerimento de n°. 049/2020 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, a 

Secretária de Educação a senhora Maria Madalena da Silva informa que a unidade de 

educação dispõe de profissionais de psicologia e assistência social o suficiente para 

atender a demanda das escolas: Projeto de Lei n°. 005/2021 altera dispositivos da Lei 

nº.1.164/2010 que instituiu o Conselho Municipal da Juventude e da outras providencias. 

O projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes: Projeto de Lei n°.04/2021 

dispõe sobre a Reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social (CACS), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (fundeb), em Conformidade com o Artigo 

212-A da Constituição Federal e Regulamentado na forma da Lei Federal nº. 14.113/2020. 

O projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes: Projeto de lei n°. 004/2021 

concede isenção e remissão de taxa de licença para estabelecimento-TLE, taxa de 

autorização de publicidade –TAP e taxa de uso de Área pública – TUAP. O projeto foi lido 

e encaminhado as comissões competentes; Projeto de Lei complementar n° 005/2021 

dispõe sobre a isenção ou remissão do imposto territorial urbano IPTU incidente sobre 

os imóveis vinculados aos estabelecimentos atingidos pela suspensão dos alvará de 

localização e funcionamento em decorrência da pandemia do Corona vírus COVID-19 do 

exercício de 2020-2021 e até quando durar a pandemia mundial, nos termos que 

especifica e da outras previdências. O projeto foi lido e encaminhado as comissões 

competentes: Projeto de Lei n°. 006/2021 dispõe sobre a destinação preferencial de todos 

os caixas de casas lotéricas e bancos aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida e pessoas com crianças de colo, no município de união dos 

palmares. O projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes: Oficio n°. 

067/2021 – GAPRE – PLUP/AL de autoria do Vereador Sandro Jorge da Silva, onde solicita 

do Sr. Superintende da LUZUP que seja recuperado toda à iluminação publica da estrada 

que dar acesso aos sítios Cavaco, Gordo e Serra da Imbira, precisamente nos pontos de 

ônibus, recebi inúmeros pedidos nesse sentido, temos ainda estudantes que fazem uso 

dos pontos de ônibus frequentemente, ambientes iluminados ajudam na visualização 

diminuindo o risco de assaltos dentre outras coisas: Oficio n°. 068/2021 –GAPRE-PLUP-

AL de autoria do vereador Sandro Jorge da Silva, faz uso do presente para parabenizar 

ESTADO DE ALAGOAS 



o Sr. Secretário de Agricultura Alexsandro Couto França, bem como toda a sua equipe 

pelos trabalhos de desnível da BR 104 e reforço do paredão do açude no Sitio Gordo: 

Requerimento n°. 003/2021 do Gabinete do Vereador Emanuel Gomes Balbino, onde 

requer do Sr. Secretário de Urbanização, Habitação e Obras Públicas e da Superintende 

Municipal da SMTT que seja feita a recuperação (nivelamento) nas laterais das faixas 

elevadas da avenida Monsenhor Clovis Duarte  e da Avenida Dr. Antônio Gomes de 

Barros, temos que priorizar os cadeirantes, que não conseguem cruzar da faixa para a 

calçada, visto que existe uma valeta impedindo e tornando um desafio a acessibilidade. 

Em discussão ao requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos presentes. O 

presidente facultou a palavra aos senhores Vereadores. O Vereador Marcos Correia Leite 

saúda a todos os presentes. Requer da Secretaria de Saúde de que seja intensificado a 

fiscalização quanto ao uso de máscara e álcool 70 em locais públicos e 

estabelecimentos. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes: Requer 

da Superintendente da SMTT que seja viabilizado uma passarela, calçada para pedestres 

na feria do rato, precisamente entre o prédio da antiga SEFAZ e a esquina dos correios. 

Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes; O Vereador Givanildo 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Requer do Superintendente da LUZUP que 

seja instalado braços de iluminação pública na entrada do Conjunto Habitacional Newton 

Pereira, precisamente até a entrada do Conjunto Sagrada Família, acidentes com vítimas 

fatais é comum nesse trecho da BR, espero que com a devida iluminação possamos 

diminuir esses fatídicos acontecimentos. Após discussão o requerimento foi aprovado 

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

Gostaria de que o Nobre Presidente cobrasse respostas das minhas solicitações sobre 

a desapropriação da área e contratos licitatórios no município. Sobre o projeto 

apresentado, meu pensamento foi tentar ajudar aos seguimentos mais afetados que 

foram os comerciantes, feirantes dentre outros, vemos o decreto e ficamos de mãos 

atadas sem poder fazer nada, diante de tudo apresentei esse projeto para tentarmos 

amenizar a situação, temos que fazer algo pelos que mais precisam, vários municípios 

já tiveram essa iniciativa, temos que seguir tentando ajudar a todos; O Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Quero expressar aqui meu voto de 

pesar a Diretora de Cultura Betinha pelo falecimentos do seu esposo, mais uma vítima 

do COVID-19, onde infelizmente a mesma esta interna também com o vírus. O Presidente 

sugere que o ofício de pesar seja enviado em nome de todos deste Poder Legislativo. 

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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