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Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

justificadas dos Vereadores Edmilton Rodrigues da Silva, Ricardo Leão Praxedes 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 presente: Ofício nº. 048/2021 Sociedade de São Vicente de 

Paulo – SSVP – Casa do Pobre Santo Antônio, solicita apoio dos Edis junto ao Poder 

Executivo e SAAE quanto a lei isenção de pagamento de taxa de esgoto: Ofício nº. 

049/2021 Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP – Casa do Pobre Santo Antônio, 

solicita apoio dos Edis junto ao Poder Executivo e COSIP quanto a lei isenção da 

cobrança deste tributos, somos reconhecidos pelo poder público instituição sem fins 

lucrativos: Ofício nº. 002/2021 do Contador Municipal Manoel Lima, informa a todos 

que este setor aguarda recebimento do relatório contendo as devidas competências 

para iniciarmos a individualização e consequentemente a liberação dos respectivo 

valores referente ao recebimento do FGTS dos funcionários desta prefeitura: Ofício 

nº. 002/2021 do Partido dos Trabalhadores – PT, solicita realização de audiência 

pública sobre a concessão dos serviços do SAAE: Ofício nº.169/2021 de autoria do 

Presidente Sandro Jorge da Silva, solicita dos Secretario de Urbanização, Habitação 

e Obras Pública, que seja restaurada todas as estradas que dar acesso a Sementeira; 

Projeto de Lei nº. 007/2021 de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre a fixação da 

remuneração de cargo no âmbito da Câmara Municipal de União dos Palmares. O 

citado projeto foi lido e encaminhado as comissões competentes para analise: 

Projeto de Lei nº. 008/2021 de autoria do Vereador Marcos Correia Leite, que dispõe 

sobre a vedação, nomeação0 e contratação de agressor condenado na Lei Federal 

nº. 11.340/2006, Lei Maria da Penha. O citado projeto foi lido e encaminhado as 

comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 012/2021 de iniciativa do 

Poder Executivo, que autoriza abertura de credito especial no valor de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais). O citado projeto foi lido e encaminhado as 

comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 011/2021 de iniciativa do 

Poder Executivo que dispõe sobre a 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. Após discussão o citado projeto foi 

aprovado juntamente com sua Emenda Modificativa nº. 003/2021 e seus respectivos 

pareceres das Comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e 

Orçamento: Requerimento nº. 002/2021 de autoria do Vereador Carlos Correia Basílio, 

requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas, com cópia ao 
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Secretário de Administração que seja construído uma praça na área verde do 

Conjunto Habitacional Conceição Lyra localizado no Povoado Várzea Grande. Após 

discussão o requerimento foi aprovado: Requerimento nº. 001/2021 de autoria do 

Vereador Carlos Correia Basílio, requer do Secretario de Urbanização, Habitação e 

Obras Públicas, com cópia ao Secretário de Administração que seja construído uma 

praça na área verde do Conjunto Habitacional José Carrilho Pedrosa localizado no 

Distrito de Rocha Cavalcante. Após discussão o requerimento foi aprovado: 

Requerimento nº. 002/2021 de autoria do Vereador Neto Cavalcanti, requer que seja 

criado no âmbito municipal um portal digital para o aluno constando suas notas, 

frequências e demais ferramentas possíveis e facilitadoras para seu aprendizado. 

Após discussão o requerimento foi aprovado. Requerimento nº. 004/2021 de autoria 

do Vereador Givanildo Gomes, requer do Gestor que seja doado alguns terrenos 

próximo ao Hospital HRM para os comerciantes da nossa cidade. Após discussão o 

requerimento foi aprovado. Requerimento nº. 005/2021 de autoria do Vereador 

Givanildo Gomes, requer do Gestor que seja construído uma escola no Conjunto 

Habitacional Nova Esperança. Após discussão o requerimento foi aprovado. 

Requerimento nº. 005/2021 de autoria do Vereador Givanildo Gomes, requer do 

Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja Construído uma 

Praça na área verde do Conjunto Habitacional Nova Esperança. Após discussão o 

requerimento foi aprovado. Facultada a palavra o vereador Marcos Correia Leite 

saúda a todos os presentes. Requer da Diretora do Departamento de Arrecadação 

informações acerca de uma suposta taxa de publicidade que será cobrada em nosso 

município. Os Vereadores Neto Cavalcanti, Edmilton Rodrigues, Manoel Messias, 

Givanildo Gomes e Emanuel Gomes Balbino parabenizam o nobre Par pelo assunto 

abordado. O Presidente sugere ao Nobre Par que seja convidado a Diretora para que 

pessoalmente a mesma possa esclarecer alguns aspecto sobre o assunto. Após 

discussão o citado requerimento foi aprovado: O Vereador Emanuel Gomes Balbino 

saúda a todos os presentes. Quero agradecer e parabenizar ao Secretário Brunno 

Menezes pelo atendimento a nossa solicitação de restauração de toda iluminação na 

Praça Santa Quitéria, toda a equipe estão de parabéns: O Vereador Manoel Messias 

da Silva saúda a todos os presentes. Quero agradecer ao Gestor Municipal, o Vice 

Prefeito, Secretario de Urbanização e o Governo do Estado pelo atendimento ao 

nosso pedido de construção de uma ponte que ligue os bairros Newton Pereira e 

Sagrada Família, parabéns a todos os envolvido na realização dessa obra. Requer da 

Superintendente da SMTT que seja informado a esta casa legislativa para que de fato 

está sendo usado a Praça Brasiliano Sarmento, hoje a mesma está servindo de 

estacionamento, já fui questionado por vários munícipes sobre esse assunto e, como 

fiscalizador me sinto na obrigação de esclarecer assuntos como estes: O Vereador 

Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Hoje quero parabenizar a 

Secretaria de Cultura, bem como ao Prefeito e todos os envolvidos na realização de 

um pedido nosso que foi a reabertura da escola de música municipal, é com 

satisfação que informo a todos de mais essa conquista para o nosso município: O 

Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Hoje explicar 

algumas coisas sobre o pedido que fiz de construção de uma pista de vaquejada, 

meu pedido foi pensando nas pessoas mais humildes, o ex vereador Brunno Lopes 

fez alguns pronunciamento sobre o assunto, quero informar a todos que tenho sim 



muito serviços prestados, inúmeros requerimentos e pedidos nesta casa, temos que 

incentivar o esporte, recentemente nas olimpíadas tivemos inúmeros esportista 

nordestinos, temos que atender a todos que chegam até nos para pedir algo. Teve 

também um radialista que fez alguns comentários ofensivos sobre o meu pedido, 

enquanto eu estiver nesta casa eu vou atender a todos que me procurarem 

independente do assunto. Quero informa a todos de uma situação que aconteceu em 

nossa cidade, segundo informações um Conselheiro Tutelar da nossa cidade foi 

acionado para resolver uma determinada ocorrência, no entanto o mesmo disse que 

não iria por esta em um programa de rádio, sabemos que a lei quanto aos 

conselheiros é clara, é de exclusividade atender as ocorrências quando se está no 

cargo, é absurdo cosias como estas, eles foram eleitos para defender nossas 

crianças. Solicita do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA que 

seja explicado a esta casa legislativa se esse caso aconteceu de fato e, se alguma 

providencia está sendo quanto a esse caso. O presidente informa que será marcada 

uma reunião com os Nobres pares para juntos falarmos como podemos ajudar a Casa 

dos Pobres, temos uma Lei Municipal quanto ao SAAE, no entanto com os 

comentários da privatização a direção da casa pede que intercedemos junto ao 

executivo para garantir que continue sendo cumprido o acordado, trata-se de uma 

instituição muito importante para nossa cidade, quero parabenizar a Ana Paula pela 

forma como a mesma conduz aquela instituição. 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. 

 

 

 

___________________________ 

 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 

 

 

____________________________ 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 


