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Aos dez (10) dias do mês de janeiro de 2022, 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, Carlos Alberto Correia Basílio, Jailson 

Vicente de Melo 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. 023/2021 – SEINFRA em resposta ao 

Vereador Manoel Messias da Silva, informa que a praça citada já está nos 

planejamentos de obras a serem realizada no ano de 2022: Ofício nº. 025/2021 - 

SEINFRA em resposta ao Vereador Sandro Jorge, informa que algumas das suas 

solicitações não são da competência desta secretaria, mas que as outras de 

competência desta irão sim serem realizadas: Ofício 024/2021 – SEINFRA em resposta 

ao Vereador Sandro Jorge, informa que reformas de escolas são de inteira 

competência da Secretaria de Educação: Projeto de Lei nº. 001/2022 de autoria do 

Vereador Emanuel Gomes Balbino, Institui no âmbito do município de União dos 

Palmares o “Dia do Quebrando o Silencio”. Após leitura o citado projeto foi 

encaminhado as comissões competentes para analise: Requerimento nº. 001/2022 de 

autoria do Vereador Sandro Jorge requer do Secretário de Agricultura a revitalização 

de toda a estrada que dar acesso ao Frios, zona rural deste município. Após discussão 

o requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 001/2022 de autoria 

do Vereador Wellington Ferreira dos Santos, requer da Secretaria de Saúde com cópia 

ao Secretário de Saúde do estado a implantação de um equipamento de Hemodiálise 

para nossa cidade. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes: 

Requerimento nº. 001/2022 de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino, requer do 

Secretario de Urbanização, habitação e Obras Públicas e da Superintendente da SMTT 

a realização de um trabalho de recuperação (nivelamento) nas laterais da Fixa Elevada 

(lombofaixa) na Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros, a situação atual vem causando 

transtornos a cadeirante que precisam circular por aquela região. Após discussão o 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Indicação nº. 001/2022 de autoria do 

Vereador Emanuel Gomes Balbino, indica ao Gestor Municipal a realização de uma 

reforma na praça Santa Quitéria, localizada na Avenida Dr. Antônio Gomes de barros. 

Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes: Facultada a palavra o 

Vereador Manoel da Silva saúda a todos os presentes. Requer do Diretor do SAAE com 

cópia ao Secretario de Urbanização, Habitação e Obras públicas que seja realizado 

uma limpeza em todas as galerias e córregos de esgoto da nossa cidade, em principal 

as que ficam no centro e nos principais bairros, as quais fazem os escoamentos dos 

esgotos do nosso município, estamos nos aproximando dos períodos chuvosos, a 

prevenção é muito importante. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos 

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

ESTADO DE ALAGOAS 



quero convidar a todos presentes bem como os Nobres Pares para se fazer presente 

à reunião nesta sexta feira a partir das 15:30 na Escola José Correia Viana com o 

Deputado Federal Fernando Rodolfo, a presença de todos será muito importante. 

Requer do Secretário de Agricultura que seja realizado um trabalho de recuperação da 

estrada que dar acesso ao Sitio Boa Vista, em principal a ladeira pois o acesso está 

extremamente comprometido. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos 

presentes: O vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Requer 

do Diretor do SAAE que seja providenciado soluções para o abastecimento de agua 

do Povoado Jacinto neste município, mesmo quando o abastecimento está normal em 

toda cidade, neste Povoado a agua não chega nas torneiras. Requer ainda que seja 

iniciado um trabalho de dessalinização da agua do posso artesiano, acredito que 

depois de um trabalho nesse sentido a agua se tornara potável ofertando assim mais 

uma opção para o moradores daquela localidade, agua é algo vital na vida de todos; O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos presentes e desejo a todos um 

feliz ano novo. Hoje gostaria de ajuda de todos aqui presente, bem como todos que 

estão nos assistindo pelo o Instagram, apoiem a causa e divulguem neste sábado irá 

ser realizado o dia “D” de vacinação contra a COVID-19, peço a todos que vacinem-se, 

se protejam e protejam a todos os seu redor, vacina salva vidas.  Requer da Secretaria 

de Saúde que seja reativado o Centro de Síndromes gripais que funcionava no 

Conjunto padre Donald. Diante da situação atual, onde os casos de síndromes gripais 

aumentou consideravelmente é necessário que o município oferte serviços para que 

não haja super lotação no Hospital Regional da Mata, manter a urgência e emergência 

lotada com síndromes gripais diminui os atendimentos em outros casos mais sérios 

como acidentes ou casos cirúrgicos emergenciais, o município precisa fazer a sua 

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

Vereador Emanuel Gomes Balbino convida a todos os presentes para primeira 

audiência pública que acontecera na próxima terça feira dia 11/01/2022, onde iremos 

discutir o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022. 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 
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