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Aos  quatorze (14) dias do mês de fevereiro de 2022, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando a presença de todos 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. 003/2022/SINTPMUP/2022, solicita 

apoio dos Nobres Edis junto ao Gestor Municipal para abertura da mesa de negociações do 

ano de 2022; Projeto de Lei nº. 024/2021 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a Lei 

Orçamentaria Anual para o exercício financeiro de 2022. Após discussão o citado projeto foi 

aprovado juntamente com suas Emendas Modificativas nº.001-002/2022 e Supressiva nº. 

001/2022 e enviado para sanção do Prefeito; Projeto de Lei nº.003/2022 oriundo do Poder 

Executivo que dispõe sobre a Remissão de Créditos Tributários e não-Tributários. Após 

discussão o citado projeto foi aprovado pelos presentes e enviado para sanção do Prefeito: 

Requerimento nº. 007/2022 de autoria do Vereador Carlos Alberto Correia Basílio, requer do 

Secretário de Esporte com cópia ao Gestor Municipal que seja construída uma quadra 

poliesportiva no Distrito de Rocha Cavalcante. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes; Requerimento nº. 001/2022 de autoria do Vereador José Marcio Paulo do 

Nascimento, requer da Secretaria de Educação Maria Madalena da Silva a implantação do café 

da manhã para os alunos antes do início do horário das aulas nas redes de ensino municipal. 

Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes; Requerimento nº. 002/2022 de autoria 

do Vereador José Marcio Paulo do Nascimento, requer da Superintendência de Transporte e 

Transito – SMTT a implantação de placa de sinalização maior na esquina do semáforo, ligando 

a Rua Rui Barbosa a Rua 15 de novembro. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes; Requerimento nº. 002/2022 de autoria do Vereador José Marcio Paulo do 

Nascimento, requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas a realização de 

uma limpeza no córrego do Conjunto Nova Esperança, bem como em todo o bairro. Após 

discussão a matéria foi aprovada pelos presentes; Requerimento nº. 002/2022 de autoria do 

Vereador José Marcio Paulo do Nascimento, requer do Secretario de Urbanização, Habitação 

e Obras Públicas com cópia a Secretaria de Educação a construção de ponto de ônibus no 

Conjunto Residencial Nova Esperança, especificamente próximo a igreja Assembleia de Deus. 

Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes; Facultada a palavra o Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Quero hoje parabeniza o Nobre Par Marcio 

Paulino, seja bem vindo a esta casa legislativa. Informa a todos os funcionários públicos 

presentes nesta noite, onde está casa sempre lutou pelo direito dos servidores públicos, não 

tenham dúvidas que todos neste Poder Legislativo estará à disposição mais uma vez. O 

Presidente após entendimento chamou representantes do SINTEAL e SINTPMUP conforme 

solicitação do espaço para fazer uso da tribuna. A representante e funcionária pública Meury 

agradece a oportunidade, hoje venho solicita em nome de o apoio dos nobres vereadores para 

que a mesa de negociação entre as classes seja aberta para ano 2022, para juntos tentarmos 

entrar em um denominador comum que seja satisfatório para todos. O Presidente informa que 

vai entrar o mais breve possível com o Gestor Municipal para marcar a reunião solicitada, 

podem contar com esta Casa Legislativa, estarei disponível 24 horas para ajudar no for 

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

agradecer ao Presidente Sandro Jorge por acatar mais um pedido da classe e parabenizar o 
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mesmo pela hombridade. Quero reforçar o pedido de todos os funcionários públicos deste 

município e agradecer aos Nobres Parlamentares pelo apoio. Solicito do Gestor Municipal que 

seja marcado uma reunião o mais breve possível para juntos com todos desta casa e os 

funcionários deste município discutimos todas as pautas já solicitadas pelo SINTEAL e 

SINTPMUP, acrescendo nesta pauta algumas demandas apresentadas por alguns 

funcionários, peço que esse oficio seja assinado por todos os Nobres Pares. O Presidente, 

bem como os demais presentes acatar o pedido do Nobre Par Manoel Messias em relação as 

assinatura de todos os nobres pares: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os 

presentes. Hoje quero externar meu total apoio a toda classe dos funcionários públicos deste 

município, podem contar comigo sempre. Requer do Diretor da Guarda Municipal que seja 

dado continuidade aos trabalhos de segurança a frente do comercio palmarino, muito me 

procuraram nesse sentido ao tempo em que parabenizam e agradecem o trabalho que vinha 

sendo realizado é de fundamental importância esse trabalho. Entendemos que existem muitas 

dificuldades para esta classe, mas estaremos sempre em movimento na tentativa de ajudar no 

que for necessário. Após discussão a matéria foi aprovada. O presidente parabenizar o Nobre 

Par Marcos Filho, bem como toda a equipe da Guarda pelo trabalho que vem sendo realizado 

neste município, parabéns a todos: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os 

presentes. Informo a todos que estarei a disposição a toda a classe trabalhadora deste 

município, contem sempre comigo. Devemos cobrar, mas também devemos parabenizar por 

todo desenvolvimento do nosso município, parabéns ao Prefeito e Vice-Prefeito pela nova via 

de acesso que liga os Bairros Abolição e Roberto Correia de Araújo que está sendo construída 

em nossa cidade, é muito gratificante fazer parte dessa evolução: O Vereador Marcio Paulino 

saúda a todos os presentes. Quero aproveitar a oportunidade e esclarecer a todos que como 

circulam nas redes sociais que a qualquer momento eu posso ser afastado, porem mesmo 

que isso aconteça estarei sempre a disposição de todos para continuar com os trabalhos de 

sempre; O Presidente após anuência de todos convida o representante do SINTPMUP para 

fazer uso da palavra. Boa noite a todos me chamo Tita como todos conhecem, nesta noite 

quero agradecer a todos pela oportunidade concedida, essa casa sempre nos acolhe e, desta 

vez não foi diferente, hoje confirmamos o apoio de todos os vereadores desta casa, é de 

grande importância poder contar com vocês. Em nome de todos os servidores parabenizo o 

trabalho de todos e, juntos certamente conseguiremos resolver as demandas dos servidores, 

precisamos abrir as pautas no ano de 2022, obrigado a todos nesta noite. O Presidente 

agradece a todos os servidores presentes e podem sim contar com esta casa legislativa. 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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