
ATA DA 30° TRIGÉSSIMA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos vinte (20) 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 Almir Belarmino da Silva, Carlos Alberto Correia Basílio, José Leonardo da 

Silva, Manoel da Silva e Ricardo Leão Praxedes 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 com correção solicitada pelo Presidente: 

Projeto de Lei nº. 016/2021 que Dispõe sobre a Instituição do Programa de Recuperação 

Fiscal da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) – REFIS/SMTT-

2021, para Extinção de Débitos Municipais de Contribuintes, Relativo a Permissões para 

Transporte de Passageiros. Após lido o citado projeto foi encaminhado as comissões 

competentes para analise: Projeto de Lei nº. 017/2021 que dispõe sobre a regulamentação 

do transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 

solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em plataformas 

tecnológicas (aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede) no âmbito do 

município de União dos Palmares, nos moldes previstos na Lei Federal nº. 12.587/2012, 

alterada pela lei nº. 13.640/2018. Após lido o citado projeto foi encaminhado as comissões 

competentes para analise: Projeto de Lei nº. 018/2021 que dispõe sobre a proibição a 

toda e qualquer atividade econômica que consista na pratica ilegal – irregular ou 

clandestina de quaisquer das modalidades de transporte público de passageiros 

individual ou coleta. Após lido o citado projeto foi encaminhado as comissões 

competentes para analise: Requerimento nº. 009/2021 de autoria do Vereador Wellington 

Ferreira dos Santos, requer do Gestor Municipal, Secretario de Urbanização, Habitação 

e Obras Públicas a continuidade da Praça da Luz até a Rua Maria Carmelita no Bairro 

Roberto Correia de Araújo. Em discussão o Vereador Neto Cavalcanti parabeniza o Nobre 

e sugere ao autor do requerimento que apresente no seu pedido a conclusão da obra em 

toda praça, pois sabemos que o projeto inicial acompanha a arborização e paisagismo, 

no entanto até o momento só foi concluída a parte estrutural. O autor da matéria acata o 

pedido do nobre vereador e o requerimento foi aprovado pelos presentes. Facultada a 

palavra o Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Hoje quero 

agradecer ao Governador Renan Filho pela visita a nossa cidade, bem como a sua 

atenção quanto aos problemas existente em nosso município, o mesmo sempre apoia as 

nossas ideias e oferta recursos, recentemente foi a pavimentação do Bairro Roberto de 

Araújo e a pavimentação da estrada do Povoado Timbó. Parabenizo ainda o Prefeito Kil 

ao tempo em que agradeço o apoio e empenho em ver o desenvolvimento da nossa 

cidade, o mesmo vem realizando várias ações tais como as acima citada dentre inúmeras 

outras que nossa cidade vem conquistando com muito esforço e dedicação, parabéns: 

O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Solicita da Secretaria 

de Saúde que seja informado a este Poder Legislativo como anda a obra de construção 
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da UBS no Povoado Santa Fé, pois quando ainda estava com secretário de planejamento, 

foi reservado uma área na comunidade, inclusive na época já existia um recurso 

destinado para esse fim, o projeto seria a construção de UBS e uma escola para aquela 

comunidade: O Vereado Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 

Solicita do Gestor Municipal com cópia ao Deputado Maxx Beltrão que seja encaminhado 

a esta Casa Legislativa os nomes das empresas que ganharam o processo licitatório da 

construção do terceiro acesso do município de União dos Palmares, existia alguns 

empecilhos, mas no entanto as mesma foram resolvida. Minha preocupação com esse 

assunto é apenas, sabemos que já tivemos alguns problemas com obras, os recursos 

destinados para tais fins tem prazos de validade, do contrário o recurso retorna aos 

cofres públicos e, não podemos perder mais esse recurso enviado pelo Deputado Max 

Beltrão. Peço ainda que seja dado uma atenção especial a essa questão e, que seja 

intensificado a fiscalização, pois soube por comentários de que o vencedor da licitação 

foi a mesma empresa que construiu a Praça da luz, me perdoe a ausência do proprietário, 

mais a obra deixou muito a desejar, já vi outros projetos os quais tem o mesmo propósito 

da Praça da Luz e o trabalho é muito diferente, falta qualidade na finalização dos 

trabalhos, isso me causa preocupação, pois não devemos desperdiçar recursos. O 

Presidente parabeniza o Nobre Par pela solicitação apresentada: O Vereador Marcos 

Correia Leite saúda a todos os presentes. Solicita do Gestor Municipal, Secretário de 

Administração e Secretaria de Saúde que seja criado um plano de ação de retorno aos 

eventos no município de União dos Palmares, pois o Secretário de Saúde do Estado de 

Alagoas o senhor Alexandre Ayres já sinaliza que breve esse retorno será possível e, 

assim que esse anuncio acontecer nós possamos estar preparados para retomar as 

festividade, shows e eventos em geral, claro seguindo todas as medidas cabíveis, nossa 

cidade precisa retomar a economia: 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 


