
  ATA DA 38° TRIGÉSSIMA OITAVA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos seis (06) dias do mês de dezembro de 2021, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, em 

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

Manoel da Silva, 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.021/2021 – SEINFRA, em resposta 

ao Vereador Givanildo Gomes da Silva, informa que a área citada será reformada e revitalizada 

o mais breve possível: Ofício nº. 020/2021 – SEINFRA, em resposta ao Presidente Sandro Jorge, 

informa que é de responsabilidade da SMTT a implantação de quebra-molas nas vias urbanas: 

Projeto de Lei nº. 026/2021 – 027/2021 – 028/2021 – 029/2021 – 030/2021 – 031/2021 – 032/021 – 

033/2021 – 034/2021 – 035/2021 – 036/2021 – 037/2021 – 038/2021 – 039/2021 – 040/2021 – 

041/2021 – 042/2021 – 043/2021 – 044/2021 – 045/2021 – 046/2021 – 047/2021 – 048/2021 – 

049/2021 – 050/2021 – 051/2021 – 052/2021 - 053/2021 – 054/2021 – 055/2021 – 056/2021 – 

057/2021 - 058/2021 – 059/2021 – 060/2021 – 061/2021 – 062/2021 – 063/2021 – 064/2021 – 

066/2021 – 067/2021 – 068/2021 – 069/2021 – 070/2021 – 071/2021 – 072/2021 – 073/2021 oriundos 

do Poder Executivo que dispõe sobre doação e regularização de um Lote Residencial no Futuro 

Acampamento e Futuro Loteamento jardim dos Quilombos e Adjacências. Após leitura as 

matérias foram encaminhadas as comissões competentes para analise: 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 e convênios e parcerias públicas-privadas. Após discussão a matéria citada foi 

aprovada juntamente com seus respectivos por unanimidade pelos presentes: Requerimento 

nº. 008/2021 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, requer do Secretário Municipal de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas, que seja viabilizado reforma e arborização da Praça 

da Cohab Nova, trata-se de bairro antigo, o qual necessita de um local de laser para recreação 

de crianças dentre outras coisas, nossa cidade vem crescendo, nova praças, nova paisagens 

e espaços, no entanto devemos cuidar e cultivar os lugares antigos. Vale ressaltar, que a 

população local vem solicitando que algo seja feito nesse sentido, peço encarecidamente que 

esse pedido seja atendido o mais breve possível. Após discussão o citado requerimento foi 

aprovado pelos presentes. O Presidente expressa votos de pesar ao Vereador Wellington 

Ferreira pelo falecimento do seu pai, uma notícia triste, que Deus conforte o coração de toda 

família neste momento. 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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