
ATA DA 16° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril 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 à sessão ordinária: Após a leitura da ata anterior a mesma foi 

aprovada pelos presentes: Oficio n° 053/2021 em resposta ao Ofício nº. 086/2021, 

encaminha o relatório de movimento financeiro do recurso emergencial para controle 

de pandemia da covid-19 (lei: 13.995 de 05 de maio de 2020): Requerimento n° 

004/2021 de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino, requer ao senhor diretor 

do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE a ampliação do sistema de 

abastecimento da cidade Hortigranjeira no Povoado Frios (rota – 25, quadra 028). Em 

discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes. Projeto de Lei n°. 002/2021 

de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino que institui no âmbito do Município 

de União dos Palmares o “Dia do Mototaxista”. Em discussão o citado projeto foi 

aprovado juntamente com seus respectivos pareceres: Parecer nº. 009/2021 da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei n° 004/2021, 

oriundo do Poder Legislativo de autoria do vereador Ricardo Leão Praxedes, que 

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

autorização de publicidade – TAP e taxa de uso de área publica – TAUP. Em 

discussão o autor da matéria informa a todos que é muito triste a não aprovação 

dessa matéria, seria de extrema importância para esses seguimentos uma ajuda 

nesse momento, quando se trata de outras situações o empenho de todos é enorme, 

mas quando se trata de algo a favor do povo não vemos a boa vontade da maioria, o 

queremos é ajudar o povo. O Presidente parabenizar o autor da matéria pela matéria 

apresentada, no entanto ouve alguns impedimento os quais o relator da comissão 

vai explicar a todos. O Vereador Jailson Vicente de Melo relator da comissão de 

legislação justiça e redação final informa a todos que o seu parecer foi apresentado 

de acordo ao entendimento de todos que forma nossa comissão. Dias atrás informei 

ao autor da matéria que existia alguns erros na redação da matéria, no entanto o 

mesmo não tomou as proveniências necessárias, consultei o meu jurídico e fui 

orientado a opinar sim pela constitucionalidade, não sou contra a aprovação, mas a 

matéria existe erros redacionais e dessa forma não podemos votar favorável a 

matéria.  O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto parabeniza o Relator da Comissão 

de Legislação Justiça e redação Final pelo seu empenho na apreciação da matéria. 

Sobre a diminuição de impostos sabemos que é tudo muito complexo, pois sou autor 

de algumas matérias que isenta algumas pessoas, é necessário estudos e a matéria 

apresentada tem muitas falhas, existem disputas de pautas como estas onde ainda 
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não foram definidas ainda, são inúmeras as falhas existentes nessa matéria, somos 

sabedores que Vossa excelência não trabalha sobre pressão quero mais uma vez 

parabenizar pela humildade em apresentar seu parecer sobre essa matéria. 

Gostaríamos muito de aprovar matérias que beneficie a população, mais temos uma 

lei maior que devemos seguir, temos que tratar as coisas com a seriedade que ela 

tem. O Vereador Givanildo Gomes da Silva parabeniza o Relator pelo seu parecer, 

sempre fui a favor dos comerciantes, no entanto é necessário um detalhamento de 

todo o procedimento quando se trata de impostos seguindo nossa lei maior e, 

infelizmente a matéria apresentada não foi clara nem explicada quais medidas teria 

que ser tomadas. Após discussão o parecer acima citado foi aprovado com 13 votos 

favoráveis e 1 voto contrário. Parecer nº. 010/2021 da Comissão de Legislação Justiça 

e Redação Final ao Projeto de Lei n° 005/202, oriundo do poder legislativo de autoria 

do vereador Ricardo Leão Praxedes, que dispõe sobre a isenção ou remissão do 

imposto territorial urbano/IPTU incidente sobre os imóveis vinculados aos 

estabelecimentos atingidos pela suspenção dos alvarás de localização e 

funcionamento em decorrência da pandemia do corona vírus do exercício 2020/2021 

e até quando durar a pandemia mundial. Em discussão o parecer acima citado foi 

aprovado com 13 votos favoráveis e 1 voto contrário: O Presidente esclarece a todos 

os presentes que o Jurídico desta casa não apresentou o seu parecer alegando 

inconstitucionalidade aos projetos de autoria do Vereador Ricardo Leão Praxedes: O 

presidente facultou a palavra aos senhores Vereadores: O Vereador Ricardo Leão 

Praxedes saúda a todos os presentes. Quero lembrar aos presentes que solicitei 

informações sobre licitações de transportes do municípios e para que finalidade está 

sendo desapropriada um área. Em 2019 trouxemos a esta casa o Gerente da Caixa 

Econômica e o Contador Manoel Lima para esclarecer assuntos referentes ao FGTS, 

existem mais de três milhões de reais depositados na caixa econômica e não é 

informado nada as pessoas que tem direito a esse dinheiro. Solicito do Secretario de 

Administração, Contador do Munícipio informações acerca de como anda a situação 

do FGTS do funcionários deste município. 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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2° Secretario 


