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Aos trinta e um (31) 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 Edmilton Rodrigues da Silva, 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: Recomendação nº. 0001/2022/02/PJ-UPalm, recomenda ao Prefeito de 

União dos Palmares/AL e a Câmara de Vereadores do município que observem 

estritamente a decisão vinculante exarada na APDF 539 e especialmente que: I 

Revoguem todas as disposições normativas existentes no município de União dos 

Palmares/AL que restrinjam o exercício profissional da atividade de mototaxista para 

aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal 12.009/09; II revoguem 

especialmente o artigo 2º da Lei nº. 870/1998 no que pertine á inconstitucionalidade 

reserva de mercado que estabelece para a Associação dos Mototaxistas, visto que 

ninguém é obrigado a associar-se (artigos 5º, inciso XX e 8º, caput, da CR/88); III DEEM 

ampla publicidade as revogações realizadas, para que cheguem ao conhecimento de 

todos os munícipes; IV viabilizem o exercício da atividade de mototaxista sob as 

condições estritamente estabelecidas na Lei 12.009/09, tendo em vista que toda 

condição para além da legislação federal é vedada, conforme entendimento do STF. 

Requisita-se, nos termos do art. 9º da Resolução nº. 164/2017 do Conselho nacional 

do Ministério Público, que seja dada imediata e adequada divulgação da presente 

recomendação a todos os envolvidos no seu cumprimento, por redes sociais, 

aplicativos de mensagens de celular, e-mail e outros meios hábeis: Projeto de Lei nº. 

002/2022 de autoria do Vereador Sandro Jorge da Silva. Dá nome ao Conjunto 

Residencial conhecido por Jardim dos Quilombos, bem como especifica sua 

localização. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes para 

analise: Projeto de Lei nº. 003/2022 de autoria do Vereador Paulo Alves Cavalcanti 

Neto. Dá nome a pista de Argolinha de União dos Palmares/AL. Após leitura a matéria 

foi encaminhada as comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 001/2022 

de autoria do Poder Executivo. Fixa parâmetros para cálculo do adicional de 

produtividade aos servidores municipais lotados no Departamento de Arrecadação e 

Fiscalização. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes para 

analise: Requerimento nº. 001/2022 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, 

requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja recuperado 

o calçamento da Rua Santa Catarina, localizada no Bairro Costa e Silva. Após 

discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: Requerimento nº. 002/2022 de 

autoria do Vereador Wellington Ferreira dos Santos, requer do Prefeito com cópia ao 

Secretario Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja colocado telas de 

proteção na Quadra Esportiva de Futevôlei localizada na Avenida Monsenhor Clovis 
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Duarte de Barros nesta cidade. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes: Indicação nº. 002/2022 de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino, 

indica ao Gestor Municipal a construção de uma ponte ligando os bairros Loteamento 

Zumbi dos Palmares e a antiga Rua do Jatobá. Após discussão a matéria foi aprovada 

pelos presentes; facultada a palavra o Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a 

todos os presentes. Hoje quero expor uma indignação sobre um assunto delicado. Fui 

procurado pelos organizadores do Park de Diversão que se instalou na cidade onde 

me informaram que está sendo exigido pela secretaria de saúde que seja exigido o 

cartão de vacina das crianças, somos sabedores que ainda não temos nem cinquenta 

por cento das nossas crianças vacinadas, não se pode exigir esse tipo de coisa com 

a situação atual. Quero deixar claro que não sou contra o uso de máscaras e todo o 

resto de proteção ao COVID-19. Solicito da Secretaria de Saúde que seja informado a 

esta casa se essa informação procede, e quais prerrogativas está sendo usado para 

essa exigência: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 

Quero informar a todos que concordo com a preocupação do Nobre Givanildo Gomes, 

acho essa atitude um meio velado de exigir que os pais vacinem seus filhos, não 

concordo com essa pressão. Tenho uma indignação e gostaria saber quem foi o 

responsável pela autorização da instalação dos Parks de Diversão em nossa cidade 

no momento atual. O Park é alusivo aos festejos das comemorações da festa de Santa 

Maria Madalena, esse não tivemos procissão do mastro, leilão, não vamos ter 

procissão de santa Madalena e nem a festa tradicional, não entendo o porquê ter 

apenas o Park. Diante do exposto requeiro do Secretário de Administração que seja 

informado a esta casa legislativa com copias de todas as análises, quais critérios e de 

quem foi o estudo que resultou na autorização da instalação de Parks de Diversão em 

nosso município neste período pandêmico atual. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes; O Vereador Marcos Correia Leite saúda a 

todos os presentes. Requer da Secretaria de Saúde que seja informado a esta casa 

legislativa quanto anda os estudo da implantação do novo piso salarial aprovado pelo 

Governo do Estado para enfermeiros, técnicos dentre outros em nosso município. 

Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes. 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 

 

 

____________________________ 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 


