
ATA DA 34° TRIGÉSSIMA QUARTA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos vinte e cinco (25) 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 Carlos Alberto Correia Basílio, Edmilton Rodrigues 

da Silva, Jailson Vicente de Melo, Ricardo Leão Praxedes e Wellington Ferreira 

dos Santos 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. Ofício nº. 250/2021/GAPRE/PMUP/AL em resposta ao 

Ofício nº. 215/2021 – GAPRE/CMUP/AL, informa que a proposta sobre retorno dos 

Festivais Gospel será encaminhada a Secretaria Municipal de Cultura para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis: Ofício nº. Ofício nº. 

251/2021/GAPRE/PMUP/AL em resposta ao Ofício nº. 222/2021 – 

GAPRE/CMUP/AL, informa que sobre o Fardamento da Guarda Municipal, 

encontra-se em processo aquisição o respectivo fardamento completo da Guarda 

Municipal, de formas a atender as necessidades básicas de segurança dos 

Agentes: Ofício nº. 107/2021 – Conselho Tutelar de União dos Palmares – CTUP, 

solicita um espaço para apresentar os números de casos dos direitos violados de 

crianças e adolescentes do nosso município diante do período pandêmico: 

Parecer nº. 026/2021 da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, informa 

a todos que são favoráveis a continuação dos tramites referentes ao Projeto de 

Lei nº. 022/2021 oriundo do Poder Executivo que dispõe sobre o Plano Plurianual 

– PPA para o quadriênio 2022/2025: Parecer nº. 027/2021 da Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final, informa a todos que são favoráveis a 

continuação dos tramites referentes ao 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: Requerimento nº. 001/2021 de autoria do Vereador Manoel da Silva, 

requer a aprovação dos Nobres pares na Indicação do nome dos senhor Mosart 

da Silva Amaral para receber o Título de Cidadão Honorário. Após discussão o 

mesmo foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 018/2021 de autoria do 

Vereador Marcos Correia Leite, requer da Secretaria de Saúde que seja realizado 

uma reforma no Posto de Saúde localizado no Conjunto Habitacional Sagrada 

Família (Mutirão). Após discussão o mesmo aprovado pelos presentes: Indicação 

nº. 001/2021 de autoria do Vereador Presidente Sandro Jorge da Silva, indica ao 

Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizada uma 

reforma geral na Escola Municipal Joaquim Correia de Lima a qual fica localizada 

na Barra do Caruru Sitio Velho. Após discussão a mesma foi aprovada pelos 

presentes: Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto saúda a 

ESTADO DE ALAGOAS 



todos os presentes. Requer do Comandante do 2º Batalhão de União dos Palmares 

o Major Luiz Santos que seja realizada mais uma vez em nosso município ações 

de buscar a canos de escapes roncadores. Na oportunidade parabenizou ao 

tempo em que agradeceu ao Major acima citado, bem como a toda equipe que 

participou da ação anterior. Requer ainda, que ações dessa natureza sejam 

frequentemente realizada em nossa cidade. Após discussão o 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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