
ATA DA 33° TRIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos dezoito (18) dias do mês de outubro de 2021, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, 

em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando as faltas justificadas dos Vereadores 

José Leonardo da Silva e Manoel Messias 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. 544/2021 – Secretaria de Saúde, em 

resposta ao Ofício nº. 213/2021 – GAPRE/PLUP/AL informa que o município de União dos 

Palmares seguira as diretrizes do protocolo estadual de distanciamento social: Ofício nº. 

549/2021 – Secretaria de Saúde, dar ciência a Câmara Municipal de Vereadores sobre o 

encerramento dos serviços da Síndrome Gripal que terá início a partir do dia 07 de outubro 

de 2021: Ofício nº. 005/2021 – Secretaria de Finanças informa que não tramitou até a presente 

data neste departamento de contabilidade nenhum processo contábil de pagamento 

referente ao processo de pregão com registro de preço 06/2021 ao credor Jarlson de Araújo 

Silva Locação: Projeto de Lei nº. 022/2021 oriundo do Poder Executivo que dispõe sobre o 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022/2025. Após leitura a matéria foi encaminhada 

a todas as comissões permanentes para analise: Projeto de Lei nº. 023/2021 oriundo do Poder 

Executivo que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentaria 

do Município de União dos Palmares para o Exercício Financeiro de 2022. Após leitura a 

matéria foi encaminhada a todas as comissões permanentes para analise: Projeto de Lei nº. 

012/2021 que autoriza a abertura de Credito Especial no Valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais). Após discussão a matéria foi aprovado juntamente com seus respectivos 

pareceres: Projeto de Lei nº. 017/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros – serviço 

remunerado de transporte de passageiros aberto ao público para 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 discussão o Parecer da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final nº.025/2021 contrário a aprovação da matéria apresentada. 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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