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Aos quatro (04) dias do mês de outubro de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

Vereador 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: Ofício nº. 222/2021 de autoria do Presidente Sandro Jorge, 

solicita do Gestor Municipal que seja providenciado todo o fardamento da Guarda 

Municipal, conforme preceitua na Lei Orçamentaria Anual: Ofício nº. 224/2021 da Casa do 

Pobre Santo Antônio, solicita que em decorrência da possível privatização do SAAE, as 

isenções de taxas de esgoto e de iluminação pública para instituição sem fins lucrativos 

e prestadora de serviço a coletividade, por se tratar de serviços de relevantes interesses 

públicos providencias possíveis quanto ao pedido em questão: Ofício nº. 224/2021 

solicita do Gestor Municipal que seja informado a este poder legislativo a situação 

financeira da Associação dos Idosos desta cidade, pois segundo informações a mesma 

recebia uma subvenção a qual foi cortada sem nenhuma explicação: Edital de 

convocação da Assembleia Ordinária de Fundação do Grupo dos Escoteiros do Brasil 

que será realizada no dia 17 de outubro de 2021 a partir das 09:00h no auditório de 

Eventos da Secretaria de Educação desta cidade: ofício nº. 532/2021 da Secretaria de 

Saúde, informa que a proposta orçamentaria para a obra de construção da UBS já se 

encontra pronta, contudo ainda existe um problema com a titularidade diária, mas já se 

encontra em tramite de resolução, no máximo em 60 dias as obras serão iniciadas: Ofício 

nº. 03/2021 da Associação dos Moradores do Residencial Jardim dos Quilombos, solicita 

ajuda para realização de festa em comemoração ao dia das crianças, que acontecerá no 

dia 15 de outubro das 09:00h as 13:00h: Projeto de Lei nº. 009/2021 de autoria do Vereador 

Givanildo Gomes da Silva, que dispõe sobre o Programa WI-FI para todos, nas praças, 

parques e pontos turísticos do município de União dos Palmares, por intermédio de 

convênios e parcerias públicos-privados. Após leitura a matéria foi encaminhada as 

comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 020/2021 de autoria do Poder 

Executivo que dispõe sobre a Doação de Área Destinada a Construção de Creche no 

Conjunto Padre Donald ao Estado de Alagoas. Após discussão o citado projeto foi 

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

Projeto de Lei nº. 021/2021 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a Doação de 

Área Destinada a Construção de Creche no Conjunto Santa Maria Madalena ao Estado 

de Alagoas. Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente com seu 

respectivo parecer e segue para sanção do Prefeito: Facultada a palavra o Vereador 

Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Hoje em especial quero 

parabenizar o Nobre Par Neto Cavalcanti pela passagem de mais uma data especial, 

nesta casa somos uma família: O Presidente parabeniza o Nobre Para Neto Cavalcanti 

pelo seu aniversário, que essa data se repita por inúmeros anos: O Vereador Givanildo 
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Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o Nobre Neto Cavalcanti 

pelo seu aniversário, data que desejo que se repita por vários anos. Hoje também quero 

agradecer a Secretaria de Saúde pôr a resposta da minha solicitação, a mesma informa 

que dentro desses 60 dias será iniciada a obra da construção da UBS no Povoado Santa 

Fé. Quero pedir a ajuda de todos os Nobres Pares, em especial a comissão de Legislação 

justiça e Redação Final para aprovação da matéria apresentada nesta noite, hoje a 

internet é o meio de comunicação mais usado e, tenho certeza que a comissão irá 

analisar com carinho esse pedido: O Presidente juntamente com todos os presentes 

cantam os parabéns para o aniversariante da noite. Após os parabéns o Presidente 

proferiu algumas palavras citando um versículo bíblico para reflexão de todos ao tempo 

em que deseja mais uma vez muita saúde e paz para o aniversariante. Os Vereadores 

Marcos Filho, Jailson Vicente e Manoel Messias proferiram algumas palavras de carinho 

em comemoração ao aniversário do Nobre Par Neto Cavalcanti. O Vereador e 

aniversariante da noite agradece a cada um dos Nobres Pares pelas palavras de carinho, 

e agradece a todos nesta noite pelos parabéns e todo companheirismo nesta casa. 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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 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 

 

 

____________________________ 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 


