
ATA DA 8° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Ao primeiro (01) dia do mês de março 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 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: Oficio Circular/CMUP/2021 convida os senhores Vereadores desta casa 

legislativa para participarem da reunião designada para o dia 03/03/2021 a 

partir das 09:00 horas, no Plenário Jose Correia Vianna, no prédio da Câmara 

Municipal de União dos Palmares. Projeto de Lei n° 002/2021 que institui no 

âmbito do Município de União dos Palmares o “Dia do Mototaxista”. Após lido 

o citado projeto foi encaminhado as comissões competentes: Projeto de Lei n° 

011/2020 oriundo do Poder Executivo que Dispõe sobre a Política Municipal de 

Turismo do Município de União dos Palmares. Em discussão o citado projeto 

foi aprovado por unanimidade juntamente com os seus respectivos pareceres. 

Projeto de Lei n° 001/2021, de 04 de fevereiro de 2021.” Oriundo do Poder 

Legislativo que Institui o Dia Municipal da Conscientização da pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) a ser comemorado anualmente no dia 02 

e abril e a semana Municipal da conscientização do Autismo no Município de 

União dos Palmares – AL. Em discussão o citado projeto foi aprovado por 

unanimidade juntamente com os seus respectivos pareceres. O presidente 

facultou a palavra aos vereadores: O  Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto 

Autor do Projeto fala da importância da conscientização do Transtorno do 

espectro Autista e sua importância para a sociedade e se diz otimista para a 

provação do projeto, pede autorização ao senhor presidente para convidar a 

mesa o Coordenador de Pessoa com Deficiência do SESI o Sr. Pablo Tini, o 

mesmo fez uma explanação sobre o Autismo, também convidou a  Supervisora 

da Secretaria de estado da Saúde - SESAU a Sra. Katiuscia Vianna para falar 

sobre a importância do assunto, a mesma falou da importância do projeto, 

outras cidades deveriam seguir o exemplo de União dos Palmares e 

parabeniza a Câmara de Vereadores pela iniciativa de apoio a classe: O 

Vereador Marcos Correia leite saúda a todos e parabeniza o Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto pelo projeto e expressa sua satisfação em participar da 

aprovação do projeto. O vereador Givanildo Gomes parabeniza o vereador 

ESTADO DE ALAGOAS 



Paulo Alves Cavalcante Neto Cavalcanti pelo projeto, explana alguns 

momentos que vem vivendo com seu filho, é importante a conscientização. O 

vereador Edmilton Rodrigues saúda a Mesa Diretora e os convidados. Estou 

muito feliz pelo projeto estarei sempre do lado da população: O Vereador 

Manoel Messias da Silva saúda a todos e parabeniza o Vereador Neto 

Cavalcanti, é muito gratificante ver projetos como estes sendo implantado em 

nossa cidade, estarei a disposição para ajudar no for necessário. 

Requerimento n° 001/2021 de autoria do vereador Manoel Messias da Silva, 

requer do senhor Secretário Municipal de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas que seja realizada a recuperação da estrada do sitio Olho D’água, 

zona rural do Município de União dos Palmares, bem como seja construída 

uma ponte sobre o rio riacho grande que facilite o acesso de carros, motos e 

pessoas naquela localidade. Em discussão ao requerimento acima citado o 

mesmo 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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