
ATA DA 25° VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos dois (02) dias do mês de agosto de 2021, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, 

em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando a falta justificada do Vereador 

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

Presidente deu início à sessão ordinária. Após a leitura das atas anteriores as mesmas 

foram aprovadas pelos presentes: Lei Municipal nº. 1.432/2021 que Estabelece as Igrejas 

e os Templos de qualquer Culto como Atividade Essencial em período de calamidade 

pública no Município de União dos Palmares: Ofício nº.020/2021 da Associação dos 

Profissionais dos Correios – ADCAP, solicita apoio dos Edis, bem como toda população 

contra a privatização de todas as agências dos correios: Ofício nº. 329/2021 da Secretaria 

de Meio ambiente, em resposta a solicitação do Vereador Neto Cavalcanti, informa que 

medidas de conscientização ambiental estão sendo tomadas junto aos moradores da 

área solicitada: Projeto de Lei nº. 001/2021 que Dispõe sobre Concessão de Incentivos 

as Empresas existentes ou que venham a se instalar no Distrito Industrial Floriano Rosa 

(Lei Ordinária nº. 921/2000) do Município de União dos Palmares. O citado projeto de lei 

foi lido e encaminhado as comissões competentes para análise e parecer: Projeto de Lei 

nº. 007/2021 de autoria do Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto que dispõe sobre 

Controle de Zoonoses, Controle das Populações de Animais e do Bem-Estar Animal do 

Município de União dos Palmares. Após primeira e segunda discussão o citado projeto 

foi aprovado juntamente com seu respectivo parecer e enviado para sanção do Prefeito: 

Requerimento nº. 006/2021 de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino, requer da 

Secretaria de Saúde que seja averiguas algumas situações relatadas por moradores no 

Conjunto Habitacional Nova Esperança, segundo relatos moradores contraíram dengue, 

agentes de saúde não estão fazendo visitas as casas dos possíveis doentes dentre 

outras informações. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes: 

Requerimento nº. 006/2021 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, requer da 

Secretaria de Saúde que seja implantada uma Unidade de Saúde no Sitio Santa Maria. 

Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes: O Presidente agradece 

aos Nobres Pares pelo apoio no projeto de lei de sua autoria onde estabelece a 

essencialidade das Igrejas e Templos em tempos de calamidade pública, tivemos umas 

dificuldades por parte do executivo e Graças a Deus tudo foi resolvido e hoje já temos a 

lei: Facultada a palavra o Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. 

Quero nessa noite expressar meu profundo pesar pelo falecimento de um amigo irmão, 

é muito triste perder pessoas para esse vírus. O Presidente sugere que essa nota pesar 

sejam em nome de todos que compõem o Poder Legislativo: O Vereador Ricardo Leão 

Praxedes saúda a todos os presentes. Solicita do Contador Municipal o senhor Manoel 

Lima que seja informado a este Poder Legislativo qual a atual situação do dinheiro do 

FGTS, pois segundo o mesmo esse recurso estava praticamente certo par todos 

receberem, recebo diariamente perguntas sobre esse assunto, pois o dinheiro já está na 
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Caixa Econômica Federal. O Presidente sugere ao Nobre Par que seja convidado o 

senhor Manoel Lima, bem como o Gerente da Caixa Econômica para vir a esta casa para 

esclarecer pessoalmente tais assuntos. Solicita do Secretario de Industria e Comercio 

que seja informado a este poder quais critérios estão sendo usado para conseguir o 

Empréstimos e quais Microempreendedores – MEI em pareceria com Governo Federal já 

conseguiram o empréstimo. Quero expressar aqui minha indignação sobre a possível 

venda do SAAE, é um absurdo que isso venha acontecer, inúmeras vezes foi identificado 

que no SAAE existia falcatrua e nada foi feito, ninguém foi responsabilizado, o SAAE é 

um órgão do povo Palmarino: O Vereador Carlos Alberto Correia Basílio saúda a todos 

os presentes. Hoje que apenas esclarecer algumas coisas, o Marcinho que se denomina 

fiscal do povo, filmou uma quadra onde a mesma estava alagada, no entanto quero deixar 

claro que essa quadra era um obra federal, onde hoje vai ser construído uma creche, 

segundo informações foi um erro de cálculo de uma obra federal. Teve também uma 

filmagem da escola Antônio gomes, onde o mesmo filmou fora da escola, mas já tem 

uma equipe dentro da escola fazendo alguns reparos e certamente a rachadura do muro 

será concertada no final dos trabalhos. Quero agradecer ao Marcinho pela fiscalização e 

dizer a todos que estarei a disposições de vocês para esclarecer e trabalharmos juntos 

em prol do povo: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Hoje 

quero expressar minha indignação sobre algumas notícias que a imprensa vem 

divulgando, as vezes falam muito do que não tem conhecimento, temos várias obras em 

andamento e como vereadores estamos fiscalizando sim, tem alguns processos 

licitatórios precisam ser refeitos, pois algumas empresas desistiram das obras, existem 

burocracias que tem que ser cumpridas. Sobre a privatização do SAAE somos contra 

sim, mais não tem muito o que fazer, tem coisas que não passam por esta casa 

legislativa, peço aos juristas de plantão que se souber um meio legal que possa impedir 

a venda do SAAE por favor nos informe, só tecer críticas não resolve problemas, estamos 

aqui para defender o direito do povo: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os 

presentes. Sobre a privatização do SAAE, acredito que todos nesta casa é contra, no 

entanto não sabemos muito sobe o assunto, estamos tentando buscar informações 

sobre o assunto, entendo que tenham críticas, porém peço que venham também com 

ideias de melhorias nós não sabemos de tudo, as vezes temos dúvidas igual todos 

vocês: O Vereador José Leonardo da Silva saúda a todos os presentes. Quero 

parabenizar a todos os Nobres Edis pelos seus posicionamentos. Requer do Secretario 

de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja construído um ponto de ônibus 

nas proximidades do Hospital Regional da Mata – HRM, pois paciente e acompanhantes 

dentre outros que necessitam de transporte ficam as margens da BR, onde o risco de 

acidentes é eminente: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. 

Quero expressar minha preocupação com alguns relatos que ouvindo de moradores, 

tivemos recentemente a morte de uma rapaz, onde segundo informações teve 

negligencias por parte do Hospital Regional da Mata. Diante disto quero solicitar da 

Diretora Geral que seja analisado minuciosamente os prestadores de serviços desta 

unidade de saúde, pelo ainda que seja esclarecido a este poder legislativo a veracidade 

das informações e quais medidas preventivas estão sendo tomadas para que situações 

como estas não voltem a se repetir, somos um órgão fiscalizador, pedido de providencias 

chegam a toda hora nesta casa. O Presidente sugere ao Nobre Par que seja convidado a 

Diretora Marcelle Perdigão para vir a esta casa para que pessoalmente a mesma possa 

esclarecer alguns relatos da população. O Vereador Givanildo Gomes relatou alguns 

acontecimentos que aconteceu com sua sogra, onde o atendimento só foi possível 



quando o mesmo se posicionou firmemente, são inúmeros os relatos de outras pessoas 

em nossa cidade, coisas absurdas vem acontecendo no Hospital Regional da Mata – 

HRM, temos sim que nos posicionar sobre as negligencias deste hospital. O vereador 

Manoel Messias agradece ao apoio de todos na sua solicitação, obrigado a todos: O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Sobre a privatização 

do SAAE quero deixar claro que também sou contra a venda do mesmo, no entanto fico 

triste com posição da imprensa sobre o assunto, não acompanham as notícias 

devidamente e ficam falando de coisas que não tem conhecimentos, na nossa cidade a 

política nunca acaba, no caminho atinge as pessoas que não tem a ver com os 

problemas, pois os mesmos que tecem críticas não acompanham nosso trabalho, muitos 

sabem o que é da nossa competência. Temos relatos de outras cidades sobre assuntos 

semelhantes, onde muitos informar que não há necessidade de aprovação previa em 

caso de vendas a coisas públicas, não encontramos um meio legal para sustentar a 

nossa defesa para não vender o SAAE, existem várias ações de outras cidades que foram 

acionadas a justiça e não foi revertido as vendas. Quero pedir aos juristas que tecem 

tantos comentários sobre o assunto que nos tragam qualquer amparo legal que possa 

impedir a venda do SAAE que terá nosso total apoio, eu garanto que todos nós iremos 

brigar pela causa sem nenhuma objeção. Anteriormente eu fui um dos que brigaram anos 

atrás para não privatização do SAAE, porem as questões hoje mudaram, não temos mais 

amparo legal para impedir essa venda infelizmente, é fácil fica por trás de um rede social 

tecendo comentários maldosos e sem fundamentos, não temos que expor todas as 

nossas ações para os críticos de plantão. O Presidente parabeniza o posicionamento do 

Nobre Par Neto Cavalcanti e, sobre comentários e críticas que alguns jornalistas tecem 

dar uma conotação de que a maioria não tem compromisso com a verdade, nos 

vereadores temos sim compromisso com todos, não é fácil fazer gestão, estamos todos 

juntos aprendendo diariamente com tudo que vem acontecendo em nossa cidade, quero 

dizer a todos que tecem comentários sobre mim que Deus abençoe cada um de vocês, 

vamos todos andar na graça de Deus, vamos continuar trabalhando para o bem estar da 

nossa população. Quero deixar claro que não é da vontade de nenhum parlamentar desta 

casa a privatização do SAAE, peço a todos que nos tragam ideias e sugestões para que 

juntos possamos resolver essa questão. Quero a agradecer a presença do Serginho 

nesta, seja sempre bem vindo a esta casa legislativa. 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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