
ATA DA 7° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos vinte e dois (22) dia do mês de fevereiro 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 Carlos Alberto Correia Basílio da 

silva, Paulo Alves Cavalcante Neto, Givanildo Gomes da Silva, Manoel da Silva e 

Ricardo Leão Praxedes, presente os demais Vereadores. Havendo quórum suficiente 

o Presidente deu início a sessão ordinária. O 1° Secretário fez a leitura do expediente 

da semana e ordem do Dia: Convite Formandos 2019/1 Gestão Pública para colação 

de grau, as 19:00 horas do Dia 25 de Fevereiro de 2021 no espaço Vitória Fest – União 

dos Palmares - AL: Secretaria Municipal de Finanças, Oficio n° 12/2021 Arrecadação, 

Referencia: Indicação de um membro representante da câmara de vereadores, onde 

foi escolhido o Vereador Manoel Messias da Silva para representar o Poder  

Legislativo na Comissão de Avaliação Imobiliária: ofício n°. 014/2021 – 

GAPRE/PLUS/AL: Projeto de Lei n°. 011/2020 de 11 de setembro de 2020 que dispõe 

sobre a política Municipal de Turismo do Município de União dos Palmares. Após 

relido, o citado projeto foi enviado a nova Comissão de Legislação Justiça e Redação 

para analise: Requerimento n° 002/2021 oriundo do gabinete do vereador Marcos 

Correia Leite, requer do Secretário de Urbanização, Habitação e Obras Públicas 

informação sobre a conclusão da Obra na Praça José Claudio de Oliveira, localizada 

na Rua Castelo Branco no Bairro da Cohab, de frente a UBS da Abolição, recebi 

reclamações dos moradores pois se trata de uma praça muito utilizada para 

recreação e atividades físicas dos moradores que ali residem. Em discussão ao 

requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos presentes. Requerimento n°. 

002/2021 do gabinete do vereador Wellington Ferreira dos Santos requer do 

Secretário de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja construído um 

Quebra-molas na Rua Orlando Gomes de Barros, precisamente defronte à escola Luz 

do Saber, venho recebendo inúmeros pedidos dos moradores da citada rua nesse 

sentido, trata-se de um direito básico de todos. Em discussão ao requerimento acima 

citado o mesmo foi aprovado pelos presentes. Requerimento n°. 003/2021 do 

gabinete do vereador Wellington Ferreira dos Santos requerendo do Secretário de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja construído dois banheiros na 

Praça da Luz, depois da inauguração foi disponibilizado banheiros químicos no local, 

no entanto os mesmos não supriam as necessidades, pois é difícil de manter a 

higiene. Em discussão o requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos 

presentes. O presidente facultou a palavra aos demais vereadores: O vereador 

Marcos Correia Leite pede um Oficio verbal parabenizando a SMTT e a Secretaria 

Municipal de Administração pela organização do Trânsito na Avenida Monsenhor 

ESTADO DE ALAGOAS 



Clóvis Duarte, mais precisamente de frente ao Supermercado Todo o Dia, 

melhorando o fluxo de carros e pedestres que ali transitam: O vereador Manoel 

Messias da Silva saúda a todos os presentes. Parabeniza ao tempo em que agradece 

a Prefeitura pelo calçamento da rua Jose Vicente Ferreira, no loteamento Zumbi dos 

palmares. Requer do Secretário de Urbanização, Habitação e Obras Públicas a 

construção de dois quebra-molas. Em discussão o requerimento acima citado 

aprovado pelos presentes. Expressa sua preocupação com os motoboys que fazem 

a entrega de lanches na cidade, os mesmos circulam em alta velocidade, alguns não 

fazem o uso de capacete colocando a própria vida em risco, bem como e de outras 

pessoas, precisamos tentar solucionar essa questão junto aos órgãos competentes. 

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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