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Aos dezenove (19) dias do mês de julho de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando as faltas 

justificadas dos vereadores Almir Belarmino da Silva, Edmilton Rodrigues da Silva e 

Wellington Ferreira dos Santos, presentes os demais Edis, havendo quórum 

suficiente o Presidente deu início à sessão ordinária. Após a leitura da ata anterior a 

mesma foi aprovada pelos presentes: Projeto de Lei nº. 006/2021 oriundo do Poder 

Legislativo que Dispõe sobre o Programa de Retomada Econômica do Município de 

União dos Palmares/AL. Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente 

com suas Emendas Supressiva nº. 001/2021 e Modificativa nº.002/2021 e pareceres 

das Comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, em 

seguindo para sanção do Prefeito, com exceção do voto do Vereador Ricardo 

Praxedes, pois o mesmo precisou se retirar da reunião por motivos pessoais: 

Requerimento nº. 005/2021 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva. Requer 

do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja recuperado todo 

calçamento da Avenida Esperança localizada no Conjunto Padre Donald, são anseios 

dos moradores daquela localidade, venho representado os mesmos. Após discussão 

o citado requerimento foi aprovado pelos presentes. O Presidente agradece aos 

Nobres Pares pelo apoio no assunto do retorno da feira livre as segundas feiras, bem 

como ao Gestor Municipal pela sensibilização e atendimento a nossa solicitação, 

sempre iremos lutar pelo direito dos nossos munícipes. Esta facultada a palavra aos 

senhores vereadores: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os 

presentes. Quero agradecer ao Gestor Municipal, bem como ao Superintendente da 

LUZUP Bruno Meneses pelo atendimento a minha solicita da colocação de braços de 

iluminação na BR 104, precisamente na entrada no Conjunto Habitacional Newton 

Pereira, pois em uma grande área é frequente os acidentes neste trecho da BR 104, 

agradeço a todos que se empenharam na conclusão desse trabalho. 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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