
ATA DA 31° TRIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos vinte e sete (27) 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, Manoel da Silva, Paulo Alves Cavalcanti Neto 

e Wellington Ferreira 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 presentes: Ofício nº. 80/2021 em resposta ao Vereador Marcos Filho, 

informa que existe uma tabela de valores referentes a taxa de licença para exploração 

dos meios de publicidade conforme preceitua na Lei nº. 1341/2017 – Código Tributário 

Municipal: Ofício nº. 215/2021 do Gabinete da Presidência, solicita do Gestor Municipal a 

promoção do Festival Gospel conforme preceitua na Lei nº. 1226/2011, que tem como 

objetivo ofertar a todos os nossos munícipes, comunidade cristã religiosa momentos de 

cultura e lazer com apresentações de shows em plena praça pública: Projeto de Lei nº. 

20/2021 que dispõe sobre a Doação de Área Destinada a Construção de Creche no 

Conjunto Padre Donald no Estado de Alagoas. Após lido o citado projeto foi 

encaminhado as comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 21/2021 que 

dispõe sobre a Doação de Área Destinada a Construção de Creche no Conjunto Santa 

Maria Madalena no Estado de Alagoas. Após lido o citado projeto foi encaminhado as 

comissões competentes para analise: Requerimento nº. 001/2021 de autoria do Vereador 

Givanildo Vicente de Melo, requer do Diretor do DETRAN-AL o senhor Adrualdo de Lima 

Catão com cópia do Governador do Estado que seja disponibilizado à população de 

União dos Palmares/AL, equipamentos e espaços para realização de prova teóricas e 

práticas para as pessoas que estão em processo de habilitação. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 003/2021 de autoria do 

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

e Obras Públicas que seja realizado uma reforma nas Praças Central e Vila Paulo VI do 

Distrito de Rocha Cavalcante nesta cidade. Após discussão o citado requerimento foi 

aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 003/2021 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto Correia Basílio, requer do Secretario de Iluminação Pública que seja restaurada 

toda a iluminação do cemitério do Distrito de Rocha Cavalcante. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Facultada a palavra o Vereador Manoel 

Messias da Silva saúda a todos os presentes. Requer do Gestor Municipal com cópia ao 

Secretário de Administração Geral que seja concedido um ponto de apoio para a Guarda 

Municipal no Centro, precisamente onde existe a feira livre e lojas comerciais em nossa 

cidade, acreditamos que assim irá coibir possíveis roubos dentre outros delitos. O 

Presidente parabeniza o Nobre Par pela matéria apresentada. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda 

a todos os presentes. Requer do Secretário de Planejamento, Gestão e Projetos com 

cópia para o Setor de Arrecadação, requer que seja intensificado a fiscalização de 
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construções as margens da Rua Juvenal Mendonça, pois construções desorganizadas 

irão dificultar a organização de calçadas e espaço para pedestres, solicitei anteriormente 

a construção de um canteiro em toda aquela área, no entanto essa obra ainda não foi 

iniciada, temos que nos preocupar com estrutura dos acessos da nossa cidade, depois 

das construções feitas dificilmente irão ser desfeitas. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a 

todos os presentes. Requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas 

que seja realizada reposição de todas as placas de identificação, pois recentemente 

foram concluídos o calçamento e cada vez mais o bairro está crescendo, as placas já não 

conseguem mais serem visualizadas com nitidez. Após discussão o citado requerimento 

foi aprovado pelos presentes. 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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