
 ATA DA 20° VIGÉSIMA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos vinte e um (21) dias do mês de junho de 2021, o Presidente deu início a 

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

Edis constatando a falta justificada do vereador 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: Ofício nº. 

359/2021 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Ofício nº. 120/2021, 

informa que a secretaria não pode priorizar nenhum grupo distinto para a 

vacinação da COVID-19, tendo em vista que segue os protocolos a nível 

Federal e Estadual: Decreto nº. 038/2021 Institui Ponto Facultativo no 

Município de União dos Palmares nos dias 25 e 28 de junho de 2021: Projeto 

de Lei nº.006/2021 que dispõe sobre o Programa de Retomada Econômica do 

Município de União dos Palmares/AL. Projeto relido devido a retificação na 

numeração do mesmo. Após lido o citado projeto foi encaminhado as 

comissões competentes para análise e parecer: Projeto de Lei nº. 008/2021 que 

dispõe sobre a Alteração na Lei Municipal 1.373/2019 que reformula o 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), revogando a Lei Municipal 907/99. 

Após lido o citado projeto foi encaminhado as comissões competentes para 

análise e parecer: Projeto de Lei nº. 009/2021 que Dispõe sobre a Doação de 

um Terreno ao Governo do Estado de Alagoas. Após lido o citado projeto foi 

encaminhado as comissões competentes para análise e parecer: 

Requerimento nº. 005/2021 de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino, 

requer da Superintendente da SMTT que seja mobilizado guardas do seu 

efetivo para organização do trânsito na feira livre, precisamente próximo ao 

Mercado Municipal, visto que alguns automóveis e motocicletas insistem em 

transitar dentro da feira, colocando feirantes e todos que precisam circular 

pelo local. Após discussão o requerimento foi aprovado: O Presidente 

parabeniza o Vereador Marcos Filho pelo seu aniversário, que o senhor 

continue te abençoando cada vez mais: Facultada a palavra o Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto parabeniza o Radialista Nicanor Filho por mais uma 

inovação que é transmitir ao vivo pelo Instagram as nossas sessões ordinária, 

mais um forma de informar a população dos trabalhos que realizamos nesta 

casa: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Quero 

também parabenizar o Professor Nicanor, todo trabalho de divulgação é bem 
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vindo. Hoje quero expressa minha preocupação sobre o aspecto da segunda 

dose da vacina da COVID-19, diante do exposto Indico ao Secretário de 

Comunicação Leonardo Bastos para que seja elaborado um plano de mídia 

para incentiva a vacinação na segunda dose. Após discussão a indicação foi 

aprovada pelos presentes. Requer da Secretaria de Urbanização, Habitação e 

Obras Públicas que seja realizado uma limpeza no Posto de Saúde localizado 

no Conjunto Sagrada Família. Após 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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 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 
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2° Secretario 


