
ATA DA 2º SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  
  

Aos onze (11) dias do mês de janeiro de 2021, o Presidente Sandro Jorge da Silva 

deu início a sessão ordinária, o 1º Secretário fez a chamada de presença dos Edis 

constatando a falta justificada do Vereador Jailson Vicente de Melo, presentes os 

demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata anterior, após discussão a 

mesma foi aprovada pelos presentes: O Presidente informa a todos que a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final se pronunciou acerca do Projeto 

de nº. 010/2020 que trata da Lei Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 

2021, encaminho toda a documentação a Comissão de Finanças e Orçamento e 

peço que os membros marquem as datas das audiências pública para que 

possamos dar continuidade aos tramites legais. O Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento Emanuel Gomes Balbino após concordância dos demais 

membros informa a todos que as Audiências publicas referente ao Projeto de Lei 

nº. 010/2020 será realizada nos dias 14 e 19 a partir das 09:00h do corrente mês e 

ano, convido a todos os presentes a comparecerem neste plenário para fazer parte 

da mesma. O 1º Secretário fez a leitura do expediente da semana e ordem do dia: 

Jornal Folha Serrana foi lido alguns tópicos e principais notícias referentes ao 

município de União dos Palmares; Facultada a palavra o Vereador Ricardo Leão 

Praxedes saúda a todos os presentes. Hoje quero expressar a todos nesta casa o 

meu repudio sobre o aumento através de decreto da tarifa na conta de agua, 

estamos vivendo dias extremamente difíceis, não deveria de forma nenhuma 

termos aumento de qualquer natureza, temos que lutar pelo direito do povo 

palmarino, peço aos Nobres Pares que fiscalizem, não deixem que coisas dessa 

natureza passe despercebido, temos que cumprir nosso papel de fiscalizador; O 

Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Hoje em especial que 

falar um pouco da Caixa Econômica Federal, há anos estamos vivenciado descaso 

por parte desta entidade financeira, como cidadão fiz alguns relatos a ouvidoria 

pedindo explicações sobre vários aspectos, fui respondido algumas vezes com 

respostas evasivas, depois de me eleger no pleito para a exercer o cargo de 

vereador tentar buscar uma forma que minimizar esse descaso é um das minhas 

preocupações. Diante do exposto peço a Secretaria desta casa que solicite 

através do meu gabinete informações daquela entidade acerca de em que situação 

se encontra a construção do novo prédio e que está sendo feito para melhorar o 

atendimento na atual agencia da Caixa Econômica, presenciamos filas enormes, 

existe claramente privilégios de clientes, onde o cidadão comum esperar por 

horas debaixo de uma tenda para ser atendido, é inadmissível esse descaso, peço  
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a ajuda dos Nobres Pares para que juntos possamos tentemos resolver essa 

situação. O Presidente parabeniza o Nobre Par pelo seu posicionamento, esse é o 

nosso papel temos sim que fiscalizar; O Vereador Manoel Messias da Silva saúda 

a todos os presentes. Solicita do Diretor do SAAE que seja enviado a este Poder 

Legislativo quais critérios foram usados para elaborar o valor do atual aumento, 

estamos vivendo momentos difíceis, temos que analisar ações como estas a 

carência financeira assola nosso município. Os Vereadores Emanuel Gomes 

Balbino saúda a todos os presentes e parabeniza os Nobres Pares Manoel Messias 

e Marcos Filho pelas matérias apresentadas, temos sim que fiscalizarmos ações 

e juntos tentarmos melhorar o bem esta dos nossos munícipes: O Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto explica a todos os presentes que nesta casa legislativa está 

tramitando a Lei Orçamentaria Anual que conforme nosso Regimento Interno a 

tramitação de matérias dessa natureza é de prioridade, ou seja, não se pode pôr 

para aprovação nenhuma matéria que necessite de aprovação no plenário; O 

Presidente sugere a todos que sobre o assunto da Caixa Econômica Federal seja 

convidado o Gerente responsável para vir a esta casa legislativa para esclarecer 

todos os tópicos sobre os problemas e serviços precários que está sendo 

ofertado na Agencia da Caixa Econômica Federal em nossa cidade. Após anuência 

de todos os presentes peço a Secretaria que envie um Convite ao Gerente da Caixa 

solicitando que o mesmo compareça a esta casa legislativa para fins de 

esclarecimentos. Não havendo mais orador 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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