
ATA DA 17° DECIMA SETIMA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

constatando as faltas justificadas dos vereadores Edmilton Rodrigues da Silva, 

Emanuel Gomes Balbino e Jailson Vicente de Melo, havendo quórum suficiente o 

Presidente deu início à sessão ordinária. Após a leitura da ata anterior a mesma foi 

aprovada pelos presentes: Oficio DC 001/2021 em resposta ao Oficio 106/2021 

GAPRE/PLUP/AL, informa que os valores sobre o FGTS de funcionários não optantes 

do município encontram-se disponível para saque nas referidas contas do FGTS:  

Projeto de Lei n° 005/2021, dispõe sobre a Retomada Econômica do Município de 

União dos Palmares. Após Lido o referido projeto foi encaminhado as comissões 

competentes: Projeto de Lei n° 006/2021 que Dispõe sobre a Alteração na lei 

Municipal 1313/2016, que Incorpora Gratificação por Risco de Vida para os Servidores 

do Quadro Efetivo da Guarda Municipal de União dos Palmares. Após lido o projeto 

foi encaminhado as comissões competentes: Indicação nº. 002/2021 de autoria do 

Vereador Manoel Messias da Silva, indica ao Senhor Secretário Municipal de 

Urbanização, Obras e Habitação, bem como ao Secretário de Meio Ambiente que seja 

realizada uma limpeza as margens do Rio Mundaú, precisamente nos trechos mais 

frequentados pela população. Após discussão a indicação a mesma foi aprovada 

pelos presentes: Requerimento n°. 005/2021 de autoria do Vereador Wellington 

Ferreira dos Santos, requer da Secretária de Saúde, bem como do Gestor Municipal 

que seja estudado por meios legais a inclusão dos conselheiros tutelares da nossa 

cidade que atuam diariamente nas ruas e residências de nosso município ao “grupo 

prioritário” da campanha de vacinação contra a covid – 19. Após discussão 

requerimento o mesmo foi aprovado pelos presentes: O Presidente sugere aos 

Nobres Pares que após passar um pouco mais esse período caótico de pandemia, 

possamos nos reunir junto à população para que assim de perto possamos ouvir os 

anseios da maioria. Facultada a palavra o Vereador Manoel da Silva saúda a todos os 

presentes. Solicita aos demais pares que nesta noite apesar de termos um protocolo 

a seguir, seja dado o uso da palavra aos representantes do SINTEAL, onde o assunto 

principal refere-se a correção salarial da categoria dos professores: O Presidente 

após anuência de todos autoriza que os representante faça uso da palavra. A 

Presidente do SINTEAL Flavia Alexandre, viemos nesta noite solicitar a compreensão 

e apoio dos Nobres Pares na luta em busca da correção salarial, pois já tivemos uma 

resposta negativa vindo da Secretaria de Educação, a qual informa que não tem 

condições de resolver essa questão. Somos sabedores que devido a situação 

caótica, as constantes mudanças onde tudo hoje é realizado de forma online, todos 
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nós tivemos que nos adaptar à nova rotina e, para se adequar alguns tiveram que 

comprar aparelhos para ingressar no mundo digital, sem contar com o custo básico 

e seus reajustes. A Professora Meury também representando a classe agradece o 

apoio dos Nobres Pares e, endosso as palavras da amiga Flavia, trata-se de uma 

correção pequena, porem para classe é importante, ou seja são 4,08% (por cento), 

todos os professores vem se esforçando bastante para se adequar à nova realidade, 

é extremamente difícil dar aula online, sem contar que o aprendizado não totalmente 

produtivo. Diante de tudo peço encarecidamente a todos os Nobres pares que 

abracem essa causa, nos ajudem, pois não nada confortável para nossa classe ter 

que vir aqui pedir a público uma coisa que é direito nosso, temos anos de serviços 

prestados, estamos pedindo socorro, é um descaso o que está acontecendo com os 

professores da nossa cidade. O Presidente parabeniza a todos pela iniciativa e, já 

antecipadamente saibam que estamos à disposição de todos, podem contar conosco 

nesta causa: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 

Diante de todos os relatos que deixar claro que estaremos sempre a disposição para 

lutarmos juntos por causas como estas, iremos sim marcar a reunião e acompanhar 

essa negociação junto ao Prefeito, a maioria de vocês não fazem ideia de quantas 

vezes já barramos pautas que iriam ferir os direitos dos servidores públicos, o 

Prefeito sempre se mostra democrático, discutimos e sempre chegamos ao 

denominado comum. Sobre o ato do governador não irei seguir essa linha, pois 

somos sabedores que fazem alguns anos que o governador não dará nenhum 

reajuste aos funcionários, não sigo essa linha, mais irei sim seguir minhas 

convicções. Quero parabenizar todos os professores, pois tem sido um desafio para 

todos, uma nova forma de trabalhar, vocês fazem um trabalho além dos pais, são 

inúmeros cuidados que todos tem com seus alunos, vemos crianças brincando nas 

ruas, onde na escola não acontece esse tipo de coisa, hoje quem corre riscos são 

vocês, estaremos na luta junto com vocês. Quero entrar no assunto que foi  lido hoje 

da gratificação dos Guarda Municipal, onde na minha opinião os vigilantes escolares 

passam pelo mesmo risco e não está sendo incluso no projeto, também não entendo 

como pode haver a possibilidade de dar um aumento de risco de vida onde nossos 

garis não dispõe de nenhum equipamento de EPI, onde os mesmos se arriscam 

diariamente, a maioria não tem nenhum cuidado com seu lixo, tem o risco de 

contaminação e acidentes de vários tipos, poderia falar por horas aqui sobre vários 

assuntos, mais coisas como estas tem que ser analisado, temos que abrir o leque 

para tentarmos ajudar a maioria, pois apoio qualquer ato que ajude o funcionário 

público, espero que todos entendam que isso é críticas construtivas, uma análise de 

um ponto de vista geral para que juntos possamos entrar num denominado comum. 

O Presidente parabeniza o Nobre Par pelo seu posicionamento, mas quanto a Guarda 

Municipal a mesma tem realizado um trabalho incrível na nossa cidade, acredito que 

cada classe tem que ir em busca de seus direitos, quero deixar claro que apoio a 

classe e quero parabenizar a todos que compõe a guarda pelo trabalho que os 

mesmos vem realizando no município: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a 

todos os presentes. Quero nesta noite deixar claro que apoio totalmente a causa dos 

professores, sim estamos vivendo tempos difíceis onde as funções se multiplicaram 

para os professores, nada mais justo do que uma correção salarial para essa classe 

que tanto nos engradecem com seu ensino e dedicação. O Vereador Ricardo saúda 



a todos os presente. Quero deixar aqui meus sinceros sentimentos aos familiares do 

nosso Consultor Jurídico e da mãe da Professora Flavia pelo falecimento dos 

mesmos. Sobre a correção salarial solicitada pelos professores sou totalmente 

favorável, todos são merecedores, estamos juntos nessa luta. Recebi uma resposta 

do Contador do Município Manoel Lima, o qual informa que os valores do FGTS 

encontra-se nas contas dos funcionários não optantes, porem quando os mesmo 

chegam na Caixa Econômica é uma burocracia para receber os valores, estarei 

sempre cobrando para que essa questão seja resolvida o mais breve possível: O 

Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero expressar 

meus sinceros sentimentos pelo falecimento do nosso Consultor Jurídico e do irmão 

do amigo Sandro Jorge. Quero deixar claro que apoio o pedido de correção salarial, 

estarei junto nessa luta com todos vocês: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a 

todos os presentes. Quero expressar a todos os professores que estarei junto nessa 

causa, vejo o esforço de todos vocês e nada mais justo do que conceder uma 

correção salarial a classe, podem contar com todo meu apoio. Quero expressar meus 

sinceros sentimentos pelo falecimento do nosso Consultor Jurídico o senhor 

Eriberto Lins, bem como o Irmão do nosso Presidente Sandro Jorge. Requer a 

Secretaria de Saúde que seja estudado uma possibilidade de colocar os Garis da 

nossa cidade no grupo prioritário para Vacinação da COVID-19. Após discussão o 

citado requerimento foi aprovado pelos presentes: O Vereador Manoel Messias 

solicita da Superintendência da SMTT que seja realizado um estudo no intuito de 

viabilizar e dispersar os Agentes da SMTT, temos alguns pontos na cidade em que 

necessita de um pouco de ordem. O Presidente agradece a compressão dos 

representantes do SINTEAL, saibam que esta casa está à disposição para todos 

vocês. Quero também expressar meus sentimentos a Flavia pelo falecimentos da sua 

mãe, não é fácil perder alguém tão querido, peço a todos que abracem seus entes 

queridos, aproveita os momentos. Quero externar que essa casa passou umas 

semanas sem haver sessões ordinárias, mais foi por motivos de saúde, pois como 

eu alguns vereadores e funcionários contraíram o vírus COVID-19 impossibilitando 

assim a tramitação dos trabalhos, mas graças a Deus estamos todos bem e voltando 

a normalidade aos poucos, desde já agradeço a compreensão de todos. 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. 

 

 

___________________________ 

 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 

 

 

____________________________ 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 


