
ATA DA 29° VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos treze (13) dias do mês de setembro de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

do Vereador Edmilton Rodrigues da Silva 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. 035/2021 – SINTPMUP, informa que 

continuará como presidente da mesma o Servidor Olivanio Dias Albuquerque (Tita do 

Sindicato) para gestão 2021/2025 que tomará posse no dia 05 de novembro de 2021: 

Ofício nº. 498/2021 da Secretaria de Saúde, informa que a aquisição de uma ambulância 

para atender o Bairro Roberto Correia de Araújo já está prevista para o ano de 2022: 

Ofício 092/2021 em resposta ao Vereador Neto Cavalcanti, informa que a ideia do Nobre 

Vereador será repassada para o setor Pedagógico para verificação de viabilidade da 

possível implantação: Ofício nº. 091/2021 em resposta ao Vereador Manoel Messias, 

informa que há uma ação judicial em transito na qual encontra-se disponível para 

consulta no site do Superior Tribunal de Justiça sobre os Precatórios do FUNDEF dos 

servidores da educação: Projeto de Lei nº. 007/2021 de autoria da Mesa Diretora que 

dispõe sobre a fixação da remuneração de cargo no âmbito da Câmara Municipal de 

União dos Palmares. Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente com seu 

respectivo parecer em primeira e segunda discussão: Projeto de Lei nº. 008/2021 de 

autoria do Vereador Marcos Correia Leite que dispõe sobre a vedação, nomeação e 

contratação de agressor condenado na Lei Federal nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. 

Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente com seu respectivo parecer 

em primeira e segunda discussão: Projeto de Lei nº. 015/2021 que dispõe sobre a 

correção inflacionada salarial dos servidores da Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED. Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente com seus respectivos 

pareceres em primeira e segunda discussão: O presidente após anuência de todos foi 

dado uma pausa de 10 minutos para apreciação do Projeto de Lei nº. 014/2021 que dispõe 

sobre a doação de um terreno ao Governo do Estado de Alagoas, pois o mesmo foi 

retificado e por conta da urgência precisou ser lido novamente. Após os 10 minutos o 

citado projeto foi aprovado juntamente com seu respectivo parecer em primeira e 

segunda discussão: Requerimento nº. 005/2021 de autoria do Vereador Neto Cavalcanti, 

requer da Secretaria de Educação que sejam cobertas as quadras esportivas das escolas 

municipais Mario Gomes de barros, Jairo Correia Viana e Salomé da Rocha Barros. Após 

discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: Indicação nº. 003/2021 

de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino, requer do Gestor Municipal a 

construção de vestiários e banheiros nos campos dos bairros Nossa Senhora das Dores, 

Conjunto Newton Pereira, Várzea Grande e Usina Laginha. Após discussão a citada 

indicação foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 007/2021 de autoria do 

Vereador Emanuel Gomes Balbino, requer do Gestor Municipal a melhoria da estrada dos 

ESTADO DE ALAGOAS 



frios e da hortigranjeira. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos 

presentes. O Presidente parabenizar ao tempo em que solicita por meios legais do 

Superintendente do Instituo de Identificação do Estado de Alagoas o senhor Anízio 

Amorim que a Caravana RG na mão venha a União dos Palmares, parabéns a todos os 

envolvidos nesse trabalho: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. 

Hoje quero agradecer a todos pelo apoio, estudei muito sobre leis, mas ter uma lei 

aprovado de minha autoria é muito gratificante, essa lei irá proteger muitas mulheres, 

muito obrigada a todos: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os 

presentes. Hoje quero parabenizar o Gestor Municipal pelos atendimentos há algumas 

solicitações, abertura das ruas no Distrito Industrial Floriano Rosa, a ordem de 

continuação do calçamento do Bairro Roberto Correia de Araújo e, ainda o apoio a 

Associação de Pais e Amigos dos Autistas – FRATEA e a organização da Rede de 

Cuidados a Pessoa com Deficiência em União dos Palmares, inclusive no encontro 

recente com o Governado em nossa cidade, o mesmo citou os trabalhos que vem sendo 

realizado solicitando um olhar especial para a instituição, obrigado a todos os 

envolvidos. Solicita ainda do Prefeito a doação de uma área localizadas no Pavilhão da 

Santa Fé, temos inúmeros sem teto em nossa cidade, essa área abrigaria boa parte deles, 

sabemos que as moradias estão sendo demolidas, pois os moradores que residiam 

naquela localidade irão receber auxílio moradia, nada mais justo que a área citada seja 

doada aos sem teto da nossa cidade: O Vereador Ricardo Leão Praxedes saúda a todos 

os presentes. Parabeniza o Vereador Marcos Filho pela iniciativa do projeto de lei 

apresentado, quero parabeniza a todos as mulheres palmarinas. Requer da Superintente 

da SMTT que seja viabilizado com gelos baianos ou qualquer outra medida para amenizar 

acidentes constantes defronte à sede da Guarda Municipal, bem como a outra entrada 

sentido contrário, trata-se de um cruzamento amplo e, já presenciei alguns acidentes no 

local, peço que esse problema seja resolvido o mais breve possível. Após discussão o 

requerimento foi aprovado: O Vereador Manoel da Silva saúda a todos os presentes. 

Quero hoje parabenizar o Nobre Par Marcos Filho pela matéria apresentada, parabéns a 

todos as mulheres do nosso município. O Presidente Sandro Jorge solicita do Secretario 

de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizado um serviço de 

pavimentação na estrada principal que dar acesso a Fazenda Frios. Hoje quero 

parabenizar o Nobre Vereador Marcos Filho pela matéria apresentada, o mesmo vem se 

destacando nesta casa com matérias e projetos, parabéns. 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 


