
ATA DA 14° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos doze (12) dias do mês de abril de 2021, devido à falta justificada do Presidente 

Sandro Jorge da Silva o Vice-Presidente Almir Belarmino da Silva deu início a Sessão 

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

constatando a faltas justificadas dos vereadores Edmilton Rodrigues da Silva, 

Ricardo Leão, presentes os demais Vereadores. Havendo quórum suficiente o 

Presidente deu início a sessão ordinária. Após a leitura da ata anterior os Vereadores 

a mesma foi colocada em discussão e em seguida a mesma foi aprovada pelos 

presentes; O 1° Secretário fez a leitura do expediente da semana e ordem do dia:  

Oficio n° 05/2021 do Conselho Municipal de Saúde em resposta ao Oficio de n° 

070/2021 o qual solicita informações dos repasses ao Município referente ao Covid-

19: Oficio n°. 47/2021 da Secretaria de Educação em resposta ao requerimento n°. 

076/202 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, onde o mesmo requer que 

sejam priorizados os professores, bem como os profissionais que fazem parte da 

educação no processo de vacinação da COVID-19, informa que está secretaria está 

trabalhando incansavelmente em busca de proteção para estes profissionais:  Oficio 

n°. 048/2021 do gabinete da Secretária de Educação, informa  aos Membros do 

Conselho Municipal de Educação que a cerimonia de Posse será realizada no 

auditório da Secretaria de Educação no dia 13/042021 as 09:00h: Oficio n° 008/2021 

de autoria da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final o qual envia os 

projetos de lei n° 004/2021 que concede isenção e remissão da taxa de licença para 

estabelecimento-TLE, taxa de autorização de publicidade –TAP e taxa de uso de área 

pública TUAP e projeto de lei n° 005/2021 que dispõe sobre isenção ou remissão do 

imposto territorial urbano-IPTU incidente sobre os imóveis vinculados aos 

estabelecimentos atingidos pela suspensão dos alvarás de localização 

funcionamento em decorrência da pandemia do corona vírus covid-19 do exercício 

de 2020-2021 e até quando durar a pandemia mundial para o Consultor Jurídico 

solicitando um parecer jurídico sobre as matérias: Projeto de Lei n° 004/2021 dispõe 

sobre a reestruturação do conselho Municipal de acompanhamento e controle social 

(CACS), do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de 

valorização dos profissionais de educação (FUNDEB), em conformidade com o artigo 

212-A da constituição federal e regulamentado na forma da lei federal n° 14113, de 25 

de dezembro de 2020. Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente com 

seus respectivos pareceres. Projeto de Lei nº.003/2021 de autoria do Vereador Sandro 

Jorge da Silva que dispõe estabelece as Igrejas e os Templos de qualquer culto como 

atividade essencial em período de calamidade pública no município de União dos 

Palmares.  Em discussão ao projeto o Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto saúda 
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a todos os presentes. Sobre o Projeto do Conselho da Educação voto a favor do 

projeto com orgulho, pois a Secretária de Educação fica sobrecarregada com a 

quantidade de demandas que chegam no gabinete, com o conselho para auxiliar as 

decisões a serem tomadas serão melhor analisadas, o projeto vem para somar e 

melhorar a fiscalização na secretaria: O vereador Manoel Messias da Silva saúda a 

todos os presentes. Parabeniza a comissão de Legislação e Justiça e Redação Final 

e todos os vereadores pela aprovação do projeto, o mesmo é de extrema importância 

para o município. Após discussão o citado projeto foi aprovado pelos presentes 

juntamente com seus respectivos pareceres em 1° e 2° discussão. Projeto de Lei n° 

003/2021 que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade 

essencial em períodos de calamidade pública no Município de união dos palmares – 

Al. Em discussão ao projeto, o vereador Paulo Alves Cavalcante Neto parabeniza o 

autor da matéria o vereador Sandro Jorge da silva, explana alguns pontos sobre 

importância do projeto para o município, estamos vivendo dias difíceis e para muitos 

a única esperança é a Fé, onde logicamente a maioria vai até as igrejas como o único 

refúgio. Quero parabenizar também o Vereador Marcos Filho, pois o mesmo teve a 

mesma ideia do autor da matéria, onde ficou sabendo que já existia a ideia, no entanto 

a matéria ainda não tinha sido apresentado em plenário teve a humildade de abrir 

mão, isso foi de humildade imensa, parabéns. O vereador Emanuel Gomes Balbino 

fala que a fé é essencial, fico feliz em saber que as igrejas passe a ser um bem 

essencial, parabeniza o Vereador Sandro Jorge da Silva pelo projeto. Após discussão 

o citado projeto foi aprovado pelos presentes juntamente com seus respectivos 

pareceres em 1° e 2° discussão. O presidente facultou a palavra aos senhores 

Vereadores: Com a palavra o Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os 

presentes. Explana que sobre o projeto tornando as Igrejas Essenciais fico feliz pela 

aprovação e agradece ao apoio dos demais vereadores. Requer da Diretoria do 

Hospital São Vicente de Paulo explicação acerca do recurso do COVID-19 repassado 

para o hospital na pandemia. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos 

presente. Quero parabeniza a Secretária de Saúde pelas explicações na prestação de 

contas realizada nesta Egrégia Casa. O vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a 

todos os presentar. Requer da secretaria de Urbanização, Habitação e Obras Públicas 

de planejamento que seja construída uma praça no povoado Santa Fé, já existe uma 

área disponível e os moradores cobram essa obra. Após discussão o requerimento 

foi aprovado pelos presentes. O Vereador Manoel Messias da Silva parabeniza o 

Prefeito pela indicação do Dr Claudionor para a secretaria do meio ambiente. Requer 

da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Urbanização que seja realizado um 

trabalho de arborização e recuperação praça da Cohab nova, a mesma é muito 

importante para o Bairro. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos 

presente. O vereador Paulo Alves Cavalcante neto Requer da Diretoria do Hospital 

São Vicente de Paulo informações sobre os equipamentos do hospital de campanha, 

que segundo informações podem esta no HSVP, sendo verídica a informação, que 

seja estudado uma forma de enviar esses equipamentos para o Hospital Regional, 

onde acredito que nesse momento caótico que estamos vivendo tenham condições 

de operar esses equipamentos para salvar ainda mais vidas. Após discussão o 

requerimento foi aprovado pelos presentes. Requer do superintendente da LUZUP 

que seja restaurado a iluminação na Praça Jaguaribe, apesar de existir iluminação 



ainda não deixa o ambiente claro o suficiente para que os moradores sintam 

segurança de circular pelo local a qualquer hora. Após discussão o requerimento foi 

aprovado pelos presentes. Requer do secretário de Agricultura que seja realizado um 

trabalho de recuperação na estrada que dar acesso ao Sitio Tatú, precisamente todo 

trajeto até a fábrica de queijo e iogurte Palmarino, pois além de beneficiar os 

moradores daquela região a fábrica que necessita de transportar seus produtos irá 

garantir um melhor atendimento aos seus clientes, temos que ajudar nossos 

empreendedores palmarinos nesse momento tão difícil que estamos vivendo e, 

assim continuar mantendo os empregos dos trabalhadores daquela região. Em 

discussão o requerimento o 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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Presidente 
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2° Secretario 


