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Aos oito (08) dias do mês de novembro de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando as faltas justificadas 

dos Vereadores Almir Belarmino da Silva, Manoel da Silva, Marcos Correia Leite, Paulo 

Alves Cavalcanti Neto e Ricardo Leão Praxedes presentes os demais Edis, havendo 

quórum suficiente o Presidente deu início à sessão ordinária. Devido à falta justificada 

do Vereador e 1º Secretario Paulo Alves Cavalcanti Neto convido o Vereador Manoel 

Messias para fazer parte da Mesa Diretora nesta sessão. Após a leitura da ata anterior a 

mesma foi aprovada pelos presentes: Nota de Pesar ao Vereador Ricardo Praxedes e 

seus familiares pelo falecimento de sua Mãe Maria Nilda Leão Praxedes: Requerimento 

nº. 001/2021 de autoria do Vereador Jailson Vicente de Melo, requer do Excelentíssimo 

senhor Prefeito com copias aos Secretários Administração e Cultura a instalação de 

redes de Wi-Fi na Serra da Barriga, trata-se de um patrimônio histórico, onde toda e 

qualquer divulgação da história da nossa cidade será bem-vinda. Após discussão o 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 007/2021 de autoria do 

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

e Obras Públicas que seja implantado um Pórtico para entrada do Distrito de Rocha 

Cavalcanti, afim de valorizar ainda a infraestrutura daquela localidade. Após discussão 

o requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 007/2021 de autoria do 

Vereador Manoel Messias da Silva, requer do Gestor Municipal com cópia ao Diretor do 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, requer que seja instalado uma caixa de agua no 

Bairro Sagrada Família (mutirão), devido à falta de agua constante os moradores estão 

sofrendo com o problema, até resolver essa questão a caixa de agua irá ajudar a todos: 

Indicação nº. 002/2021 de autoria do Vereador Givanildo Gomes, indica ao Gestor 

Municipal a criação de um Centro Municipal de Distribuição e Alimentos próximo as 

margens do rio mundaú, precisamente no início da ponte. Após discussão a indicação 

foi aprovada pelos presentes. O Presidente com anuência de todos os presentes convida 

o Conselheiro Tutelar Alexsander Campos juntamente com toda sua equipe para 

apresentar o andamento dos trabalhamos realizados e o plano de ação que usados em 

nosso município. O Alexsander saúda a todos os presentes nesta noite, quero agradecer 

ao Presidente e demais Vereadores pela oportunidade, é de extrema importância todos 

tomar ciência dos inúmeros casos de acontecimentos de desordem com nossas crianças 

e adolescentes. O Coordenador do SIPIA o senhor Alison, sistema atual que vem nos 

ajudando muito, graças ao sistema atualizamos os casos em tempo real, onde tudo sobre 

os casos é compartilhado com os órgãos finais com clareza de detalhes de cada caso, 

dessa forma a praticidade nos leva a resolver de forma pratica mais casos, sem contar 

que esse sistema é exigidas por lei devido as mudanças digitais, tempos modernos 

exigem medidas atualizadas. Os casos são divididos em bimestres, onde no 5º bimestre 

nosso município tivemos 87 casos de atendimentos realizados em defesa de crianças e 

adolescentes, é nítido o crescimento de casos, acreditamos que com a pandemia onde o 
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convívio domiciliar foi maior contribuiu muito para esse aumento da violência, são 

diferentes os casos são eles maus tratos, violência sexual, abuso psicológico e 

tentativas de suicídios entre crianças e adolescentes. Tenho orgulho de informar a todos 

que hoje nosso município possui um Conselho Tutelar atuante e com estrutura de 

trabalho em perfeito estado, temos uma casa lar em nossa cidade, hoje temos 14 crianças 

e adolescentes afastados de suas famílias por conta de abuso sexual, precisamos cuidar 

das nossas crianças, muitos nos perguntam porque a população não fica sabendo 

desses casos, não podemos divulgar, pois os caso tramitam em parceria com o judiciário 

e tudo corre em segredo de justiça para preservar a identidade das vítimas, por este 

motivo aqui só podemos mostrar os números de vítimas, deforma alguma podemos 

pronunciar os nomes. Quero agradecer a todos nesta noite e dizer que é um trabalho 

árduo, pois lidamos com famílias nas quais na maioria das vezes essa mesma família se 

desestruturam totalmente levando crianças a adoção na tentativa de proteção do menor, 

não é algo que me deixa feliz, pois os casos são traumáticos em sua maioria, infelizmente 

essa é nossa realidade. Quero informa a todos que nos que formamos o Conselho Tutelar 

de União dos Palmares passamos 24 horas com o celular ligado para atender qualquer 

diligencia, agradeço a todos pela oportunidade. O Presidente parabeniza o Conselheiro 

Alexsander pelas explicações ao tempo em que parabeniza a toda equipe pelo brilhante 

trabalho que está sendo executado em nossa cidade: O Vereador Manoel Messias da 

Silva saúda todos os presentes. O vereador Wellington Ferreira dos Santos saúda a 

todos os presentes. Hoje quero parabenizar toda a equipe do Conselho Tutelar, é nítido 

o trabalho que vem sendo realizado em nosso município, estão todos de parabéns: O 

Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presente. Faço minhas as palavras 

do Nobre Par Wellington, toda equipe estão de parabéns pelos trabalhos realizados, 

agradeço a todos pela presença nesta casa hoje, todos serão bem vindos a este poder. 

Nesta noite quero agradecer ao Nobre Presidente, bem como todos os Nobres Pares pelo 

apoio nesse momento difícil que passei com minha filha. Agradecer ainda ao Prefeito Kil 

pelo início da obra de calçamento do Bairro Roberto Correia de Araújo, peço que esse 

trabalho seja intensificado e que esse trabalho não pare até a conclusão das obras. 

Solicita do Gestor Municipal com cópias a todas as Secretarias do nosso município que 

seja realizado um concurso público em nossa cidade, precisamos mudanças no campo 

profissional, na educação alguns profissionais ficam sem renda em certo período do ano, 

desestabilizando financeiramente inúmeras famílias, situação corriqueira devido ao 

período letivo, sem contar com a necessidade de mão de obra em outras áreas, a cidade 

cresceu e, com isso o aumento das necessidades de profissionais qualificados é imensa, 

peço encarecidamente que essa questão seja analisada o mais breve possível. 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 


