
ATA DA 41º QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos vinte e sete (27) 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 Edmilton Rodrigues da Silva 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: Projeto de Lei nº. 027/2021 que Autoriza o Poder 

Executivo a Conceder Pagamento Salarial na Forma de 14º (decimo quarto) 

Salario aos Servidores da Rede Pública Municipal de Ensino da Secretaria 

Municipal de Educação de União dos Palmares no ano de 2021. Lido e 

encaminhado as comissões competentes para análise: Projeto de Lei nº. 

025/2021 que Altera a Lei nº. 1341/2017, em adequação à Lei Complementar 

Federal nº. 175/2020 e dispõe sobre as Penalidades Aplicáveis pelo 

Descumprimento de Obrigação Acessórias Estabelecidas pela Lei. Após 

discussão o citado projeto juntamente com seus respectivos pareceres foi 

aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 007/2021 de autoria dos 

Vereadores Neto Cavalcanti e Manoel Messias, requer da Secretaria de 

Educação que seja que seja efetuado a partir do próximo ano letivo o 

pagamento do piso nacional inicial a todos os professores contratados pela 

Secretaria de Educação deste município. Após discussão o citado requerimento 

foi aprovado por unanimidade pelos presentes: Requerimento nº. 009/2021 de 

autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, requer a aprovação da Indicação 

do nome da Senhora Rosângela Carvalho Silveira Omena para receber o Título 

de Cidadã Honoraria neste município. Após discussão o citado requerimento 

foi aprovado por unanimidade pelos presentes: O Presidente explica a todos 

que o Projeto de Lei nº. 027/2021 trata-se de urgência, pois refere-se ao 

pagamento do 14º (decimo quarto) salário aos Professores do nosso município. 

Diante do exposto o mesmo sugere que seja dado uma pausa para que as 

Comissão competentes possam se reunir e versarem sobre a matéria ainda 

nesta noite, por se tratar da última sessão ordinária do ano. Após entendimento 

uma pausa de 20 minutos foi concedida para análise da matéria. O Presidente 

informa a todos o retomada da sessão ordinária e pede que o 2º Secretaria der 

continuidade a leitura das matérias: Projeto de Lei nº. 027/2021 que Autoriza o 

Poder Executivo a Conceder Pagamento Salarial na Forma de 14º (decimo 

quarto) Salario aos Servidores da Rede Pública Municipal de Ensino da 

Secretaria Municipal de Educação de União dos Palmares no ano de 2021. Em 

discussão os Vereadores Manoel Messias da Silva e Neto Cavalcanti fizeram 

uso da palavra para explanar seus apoio a classe de professores. Após 

ESTADO DE ALAGOAS 



discussão o citado projeto juntamente com seus respectivos pareceres foi 

aprovado pelos presentes: O Vereador Neto Cavalcanti solicita que a vacância 

da vaga na Comissão de Educação Cultura e Saúde devido ao afastamento por 

licença para de tratamento de saúde deixada pelo Vereador Ricardo Praxedes 

seja preenchida. O Presidente anunciou o assunto e o Vereador Marcos Correia 

Leite se disponibilizou a substituir o Nobre Par Ricardo Praxedes na comissão 

acima citada até um fim da sua licença. O Presidente deseja a todos um ao novo 

cheio de paz e muitas prosperidade a todos. 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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