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Aos vinte e dois (22) 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 Marcos Correia Leite e 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. 

297/2021/GAPRE/PMUP/AL, em resposta ao Ofício nº. 240/2021 de autoria do Vereador 

Givanildo Gomes, informa que vai averiguar da solicitação pleiteada e será respondida 

no tempo mais hábil possível: Ofício nº. 649/2021/GAB/SMS, em resposta ao Ofício nº. 

234/2021 e 249 de autoria dos Vereadores Marcos Correia Leite e Carlos Alberto 

Correia Basílio, informa que manutenção e serviços gerais nas unidades de saúde tem 

um cronograma voltado especificamente para realização de reformas. Equipamentos 

e mobílias das unidades serão repostos o mais rápido possível, aguardando apenas a 

finalização dos setor de licitação para conclusão do processo de compra que já se 

encontra em andamento; Parecer nº. 032/2021 da Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final, solicita a continuação dos tramites para análise da Lei Orçamentaria 

Anual – LOA para o exercício financeiro de 2022. Após leitura o parecer foi enviado à 

comissão de Finanças e Orçamento para continuação dos tramites; Projeto de Lei nº. 

025/2021 de autoria do Poder Executivo que Altera a Lei nº. 1341/2017 em adequação 

a Lei Complementar Federal nº. 175/2020 e dispõe sobre as penalidades aplicáveis pelo 

descumprimento de obrigação acessórias estabelecidas pela Lei. Após leitura o citado 

projeto foi encaminhado as comissões competentes para análise: Requerimento nº. 

007/2021 de autoria do Vereador Givanildo Gomes da Silva, requer do Gestor Municipal 

Doação de uma área medindo 45x45 para construção da Sede do Instituto FRATEA, 

uma associação de pais e amigos dos autistas. Após discussão o citado requerimento 

foi aprovado pelos presentes; Requerimento nº. 003/2021, requer do Gestor Municipal, 

bem como o Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas, conforme 

solicitação da Associação Comunitária do Assentamento Cavaco-ACAC, Zona Rural 

deste município as reinvindicações a seguir: Construção de área de esporte ou quadra 

de areia que beneficiaria a pratica de esporte e exercícios físicos aos alunos, bem 

como toda comunidade; Reconstrução das estradas vicinais para melhorar o 

deslocamento dos moradores e escoamento das produções agrícolas; Manutenção e 

implantação da iluminação pública, principalmente, nos postos próximos as 

residências; Perfuração de um poço artesiano para atender a demanda dos 

assentados que não possuem agua para consumo e, que para terem acesso a agua 

percorrem quase 2km; Aterro e construção de um pátio da Escola Municipal Pedro 

Candido, toda a área externa da citada escola passa por um profundo processo de 

erosão e apresenta riscos aos estudantes, a construção de um pátio possibilitará além 

de uma área de lazer um local para realização de eventos estudantis, pois a mesma 

não possui espaço suficiente para suprir as demandas; Contratação de um coveiro 

para o cemitério da Serra Preta, mas conhecido com cemitério da Açucena, o mesmo 
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é público, no entanto é pago um valor entre 400,00/700,00 reais para cavar uma cova, 

onde muitas famílias não tem condições de custear tais serviços, onde entendemos 

que esse serviço tenha que ser ofertado pelo, pois trata-se de um cemitério público; 

Transporte escolar para 10 estudantes, principalmente da educação infantil que 

moram distante da escola e, por este motivo alguns alunos faltam frequentemente as 

aulas e outros nem frequentam a escola; Mudança do nome da Escola Palmira 

Sarmento que é anexo da José Medeiros para Dona Zezinha, a qual é proprietária do 

lote onde a escola funciona e a primeira Professora da mesma por várias décadas;   

Projetos culturais, como música, instrumental, capoeira dentre outros, para que 

possamos inserir a cultura também a nossa Zona Rural. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes. O Presidente após anuência de todos 

convida a Flavia Presidente do SINTEAL para fazer uso da palavra, a mesma 

representa os Professores para expor algumas questões sobre uma possível sobra de 

recursos que possivelmente poderia ser rateado entre os professores. Diante do 

exposto venho aqui neste Poder Legislativo o qual sabemos que todos vocês 

vereadores são defensores dos direitos do povo, estamos pedindo que os mesmos 

intercedam por meios de conversas e que nos apoiem nesta luta. Em conversa com o 

Gestor Municipal e confirmado também pela Secretaria Municipal de Educação fomos 

informados que existe uma sobra de recurso, o corpo jurídico está analisando toda a 

situação e que até quarta feira poderá nos dar um posicionamento sobre o assunto. 

Quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui nesta noite e pedir mais uma 

vez a intercessão junto ao Gestor Municipal dos Nobres Pares para alcançarmos esse 

pedido. A Meyre saúda aos presentes, agradece a todos pela oportunidade de 

podermos traze a pauta este assunto e, esclarecer alguns pontos. Em reunião com o 

Gestor Municipal o mesmo informou categoricamente a todos presentes que os anos 

de pandemia o município teve mais dinheiro e que teria interesse de fazer o rateio, 

temo a Lei nº. 14.113 fala sobre o assunto e deixa claro que o rateio pode existir, no 

entanto existe uma vontade política, a qual os gestores tem o direito de decidir sobre 

o recurso, não entendo essa dificuldade, outros estados não tem problema algum em 

dividir ou dar aumento a classe da dos professores. Quero aproveitar a oportunidade 

e pedir ao Gestor Municipal que analise bem toda a situação e faça o possível para nos 

ajudar a receber esse recurso. O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os 

presentes. Nesta noite diante do assunto abordado quero informar a todos que em 

conversa com o Gestor o mesmo informou que fará o possível para pagar o rateio, no 

entanto está aguardando uma reunião com jurídico dentre outros e que assim que tudo 

tiver claro uma posição vai ser anunciada, acredito que dará certo, estarei sempre com 

todos, podem sim contar com esta casa legislativa sempre para lutarmos juntos pelos 

direitos de todos. Quero agradecer ao Presidente Sandro Jorge pela disponibilização 

imediata em ceder o espaço nesta noite, apesar do pedido ter sido de última hora, não 

teve problema algum em conceder o espaço. O Vereador Neto Cavalcanti saúda a 

todos os presentes. Quero apenas corroborar com as palavras do Nobre Vereador 

Manoel Messias, apesar de ainda não ter me debruçado sobre o assunto do rateio, 

achava que isso seria uma coisa certa, no entanto fiquei surpreso com a notícia, fico 

triste em saber sobre rateio, pois isso significa que ouve um erro de planejamento, 

esta classe merece isso e muito mais, espero que não haja nenhum impedimento 

quanto a essa distribuição, essa casa será favorável a qualquer decisão que favoreça 

a classe dos professores, toda esta casa estamos aqui para lutarmos juntos por todos 

vocês; O Presidente parabeniza a todos os professores bem como os Nobres Edis, 

está casa legislativa estará de portas abertas para lutarmos juntos por esta e por 

qualquer outra causa, estamos aguardando uma posição do Gestor e da Secretaria de 



Educação. Após entendimentos dos presentes, ficou marcado para quinta-feira 

reunião com os Vereadores, Professores e Gestor Municipal para sabermos um 

posição sobre o assunto discutido nesta noite; O Presidente convida a senhora Edjane 

representante da FRATEA Associação de Pai e Amigos dos Autistas; A senhora Edjane 

saúda a todos os presentes e agradece a todos pela oportunidade ofertada nesta noite, 

o nosso Instituto inaugurou em agosto, daí diante da demanda o espaço ficou 

pequeno, em nosso município hoje tem uma demanda grande de crianças autistas e 

seus pais, a necessidade de um espaço maior é clara, para ofertar um tratamento 

adequado teríamos que fazer algumas reformas, no entanto o prédio não é próprio 

para que possamos implantar novas salas, agradeço mais uma vez pelo acolhimento 

de todos nesta casa, de coração obrigado a todos. O Presidente parabeniza o Nobre 

Par Givanildo Gomes da Silva pela iniciativa do requerimento apresentado, bem como 

o Vereador Neto Cavalcanti pelo Projeto que explica e dar direitos a todos que 

possuem esse diagnostico, peço a todos apoio para que juntos possamos nos 

emprenhar para conseguir esse terreno, tivemos também o Governador que falou que 

dará toda ajuda possível para esse fim, juntos podemos ser mais forte. 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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Presidente 
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2° Secretario 

 


