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Aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro 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. 3470/2021/DETRAN em resposta a solicitação do 

Vereador Givanildo Vicente, informa que atualmente a Banca Examinadora está dividida 

em dois grupos que realizam os exames práticos simultaneamente em Maceió e 

Arapiraca quase diariamente, por serem duas das maiores cidades do estado, temos 

ainda Santana do Ipanema (duas vezes ao mês) Delmiro Gouveia (uma vez ao mês) para 

atender o alto sertão, ou seja grande demanda em novas obtenções de CNH: Projeto de 

Lei nº. 024/2021 oriundo do Poder Executivo que dispõe sobre a Lei Orçamentaria Anual 

– LOA para o exercício financeiro de 2022. Após leitura o citado projeto foi encaminhado 

a todas as comissões permanentes deste poder para analise: Projeto de Lei nº. 016/2021 

que dispõe sobre a Instituição do Programa de Recuperação Fiscal da Superintendência 

Municipal de Transporte e Transito (SMTT) – REFIS/SMTT-2021, para Extinção de Débitos 

Municipais de Contribuintes Relativo a Permissões para Transporte de Passageiros. 

Após discussão o citado projeto foi aprovado em sua totalidade juntamente com seus 

respectivos pareceres apresentados e encaminhado para sanção do Prefeito: Projeto de 

Lei nº. 023/2021 que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2022/2025. 

Após discussão o citado projeto foi aprovado em sua totalidade juntamente com seus 

respectivos pareceres apresentados e encaminhado para sanção do Prefeito: Projeto de 

Lei nº. 023/2021 que Estima a Receita a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual 

para o Exercício Financeiro de 2022. Após discussão o citado projeto foi aprovado em 

sua totalidade juntamente com seus respectivos pareceres apresentados e encaminhado 

para sanção do Prefeito: Requerimento nº. 006/2021 de autoria do Vereador Neto 

Cavalcanti, requer do Diretor do SAAE que seja realizada uma vistoria, bem como reparos 

e limpezas necessárias nas galerias de tubulações nas imediações da Avenida Dr. 

Antônio Gomes de Barros, abrangendo a Travessa do hospital até a Praça Santa Quitéria, 

são os locais mais atingidos por estas inundações. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 006/2021 de autoria do 

Vereador Carlos Alberto, requer do Gestor Municipal com cópia a Secretaria de Saúde 

que seja realizada uma reforma na Unidade Básica de Saúde José Correia de Lima 

localizada no Distrito de Rocha Cavalcante, com ampliação de duas salas para 

atendimento médico e odontológico. Após discussão o citado requerimento foi aprovado 

pelos presentes: Requerimento nº. 001/2021 de autoria do Presidente Sandro Jorge, 

requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas com cópia a 

Superintendente da SMTT que seja contribuído três quebra-molas na Rua que liga o final 

da Rua do Gangote e o Conjunto Habitacional Nova Esperança, precisamente nos pontos 

indicados no mapa que segue em anexo, ou seja, um próximo em frente a Padaria Santa 

ESTADO DE ALAGOAS 



Luzia e Igreja de São Francisco,  o segundo em frente à Vila de Casas do senhor Zito 

Branco e o terceiro e último após o deposito de gás. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 001/2021 de autoria do 

Presidente Sandro Jorge, requer do Secretário de Agricultura que seja realizada uma 

revitalização de toda a estrada que dar acesso ao Sitio Pindoba, são inúmeros os pedidos 

dos moradores naquela localidade nesse sentido, devido ao termino dos períodos de 

chuvas as estradas encontram-se muito danificadas dificultando o acesso, por se tratar 

de uma área rural é comum o transporte de cargas, a maioria sobrevivem 

economicamente dos produtos vendidos de suas terras e não estão tendo como 

transportar suas mercadorias. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos 

presentes: Facultada a palavra o Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os 

presentes. Hoje quero apenas fazer alguns agradecimentos, agradeço ao Ailton que 

recentemente ganhou a disputa da presidência da Associação dos Mototaxistas. Quero 

agradecer também aos Nobres Pares Neto Cavalcanti, Macarrão, Marcos Filho e Sandro 

Jorge, prefeito Kil, Junior Menezes, Jandylson dentre outros pelo apoio, meu muito 

obrigado pela confiança mais uma vez, tivemos uma eleição bem tranquila, espero que 

mais uma vez o Presidente Ailton continue com trabalho e dedicação a essa classe: O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Solicita do Gestor 

Municipal com cópia aos Secretários de Cultura, Turismo e Administração, quero 

parabeniza os mesmos pela organização das comemorações a consciência negra, a 

fundação não enviou recurso algum, no entanto tivemos um exemplo de organização, a 

serra da barriga é nosso patrimônio histórico, uma das fontes de rendas da nossa cidade, 

a população deveria dar mais valor a isso, parabéns a todos os envolvidos. Requer da 

Secretaria de Saúde que seja informado a este Poder Legislativo como anda o 

desempenho do município sobre o combate ao COVID-19, é nítido que obtivemos 

resultado, no entanto quero informações por meios oficiais para firmamos as 

informações. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: O 

Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero agradecer ao Gestor 

Municipal pelo atendimento a minha solicitação em decorrência da reforma da Praça do 

Alto do Cruzeiro, já tivemos a visita da Arquiteta do município a qual analisou e 

certamente vai formular o projeto da reforma. Requer do Secretario de urbanização, 

habitação e Obras Públicas com cópia aos Secretários de Gestão e Projetos e Meio 

Ambiente que seja realizada uma reforma de revitalização e jardinagem em toda aquela 

área localizada a Rua Coronel José Bezerra Montenegro no centro da cidade, na área 

citada ficam concentrados entulhos dentre outras coisas, uma transformação deixará a 

cidade mais atraente, podendo concentrar outras atividades e uma área de lazer para os 

moradores daquela localidade. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos 

presentes: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Hoje nesta 

noite quero parabenizar toda a equipe da Sala Verde, bem como o Secretário de Meio 

Ambiente, os mesmo vem realizando nas escolas um trabalho maravilhoso de 

conscientização em nossa cidade, ainda tem muito trabalho pela frente, mais todos estão 

de parabéns. Requer da Superintendente da SMTT com cópia ao Secretário de 

Administração que seja revisado o projeto de colocação de gelos baianos nas ruas 

transversais próximo à Praça Padre Cicero. Por conta de cargas e descargas de 

mercadorias devidos a feira livre que acontece semanalmente, bem como transporte 

estudantil os quais utilizam aquela área para embarques de alunos, é comum vermos 

esses veículos realizarem manobras para tentar circular, apesar de concordar que, existe 

sim uma organização, a colocação desses gelos baianos dificultam na hora de realizar 

um simples movimentos de virar a esquina devido a extensão dos veículos tendo que 



sair das limitações tracejadas. Diante do exposto peço ao órgão competente que seja 

definido qual via vai poder subir e descer, atendendo assim às necessidades. Após 

discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: O Presidente parabeniza 

a Senhora Fabiana Chagas, bem como os demais membros do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de União dos Palmares pela vitória na última 

eleição de escolha da nova Diretoria, não tenho dúvidas de que a mesma irá realizar um 

brilhante trabalho à frente desse sindicato. Quero parabenizar também o Presidente da 

Associação dos Mototaxistas Ailton por mais essa vitória, que Deus o abençoe. 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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