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Aos  vinte e um (21) dias do mês de fevereiro de 2022, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada foi constatado a falta justificada do 

Vereador Manoel da Silva, presente 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. 032/2022 – Associação do Transporte Complementar 

de União dos Palmares – ATUP, agradece o apoio de todos os Nobres Edis deste 

Parlamento na aprovação da matéria de remissão dos tributos pertinentes aso Alvarás de 

Localização da Empresa dos nossos Associados que fazem parte do sistema de 

transporte complementar de passageiros, os quais compõem 68 famílias beneficiadas, 

nós que fazemos parte dessa classe sofremos transtornos irreversíveis ao longo de toda 

a pandemia: Ofício nº. 086/2022 –Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao Vereador 

Marcos Correia Leite, informa que está secretaria deu início a um estudo de impacto 

financeiro para viabilização da implantação do Piso Salarial aos profissionais da 

enfermagem deste município: Ofício nº. 085/2022 – Secretaria de Saúde, em resposta ao 

Vereador Givanildo Gomes, informa que seguindo as medidas de enfrentando a COVID-19 

conforme o Decreto nº. 002/2022 de 31/01/2022, se faz necessário sim a apresentação do 

comprovante vacinal nas visitações dos parks de diversão, a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução 

do risco de doença e de outros agravos, conforme preceitua o Artigo 196 da Constituição 

Federal: Ofício nº. 009/2022 em resposta ao Requerimento nº. 001/2022, informa que a 

merenda escolar é gerenciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE, atualmente o valor repassado para fundamental é de R$ 0,36 (trinta e seis) centavos 

e 0,32 trinta e dois) centavos para jovens e adultos para produzir uma refeição completa 

nas escolas, desta forma conforme resolução nº. 38/2009 o aluno deve suprir 20% das 

suas necessidades nutricionais no ambiente escolar, o que equivale a uma refeição 

realizada na unidade escolar: Projeto de Lei º. 003/2022 de autoria do Vereador Givanildo 

Gomes da Silva, dispõe sobre o acompanhamento integral para Educandos com Dislexia 

ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de 

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

analise: Projeto de Lei nº. 004/2022 de autoria do Vereador Sandro Jorge da Silva, que 

dispõe sobre a Instituição do Auxilio-Uniforme e Alteração da Lei Municipal 1.313/2016 que 

Incorporou Gratificação por Risco de Vida aos Servidores do Quadro Efetivo da Guarda 

Civil Municipal. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes para 

analise: Projeto de Lei nº. 001/2022 de autoria do Vereador Emanuel Gomes Balbino que 

institui no âmbito do Município de União dos Palmares o “Dia do Quebrando o Silencio”. 

Em discussão os Parlamentares proferiram palavras de apoio a matéria e, após anuência 

dos presentes o Pastor Carlos Sobrinho fez uso da palavra para explicar a todo como irão 

acontecer os palestras promovendo atos sobre a violência contra mulheres em nossa 

cidade. Após discussão a matéria foi aprovada juntamente com seu respectivo parecer: 

Requerimento nº. 008/2022 de autoria do Vereador Carlos Alberto Correia Basílio, requer 
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do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas com copias as Secretarias de 

Educação e Cultura a construção de um espaço cultural no Distrito de Rocha Cavalcante, 

precisamente no terreno onde ficava a antiga escola Antônio Gomes, desta forma iremos 

poder proporcionar eventos para comunidade. Após discussão a matéria foi aprovada 

pelos presentes: Requerimento nº. 003/2022 de autoria do Vereador Wellington Ferreira, 

requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas a construção de dois 

quebra-molas na antiga Rua da Ponte, próximo ao Mirante das Aguas, precisamente perto 

ao campo de futebol. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: 

Requerimento nº. 004/2022, requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas a construção de dois banheiros públicos na Praça da Luz, os banheiros químicos 

disponibilizado não supre a necessidade dos visitantes, sem contar que não é possível 

manter a higiene dos mesmos. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes. 

Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: Requerimento nº. 001/2022 de 

autoria do Vereador Givanildo Gomes, requer do Secretario de Urbanização, Habitação e 

Obras Públicas a criação de uma Avenida ligando o final do novo acesso da nova Ponte 

do Conjunto Newton Pereira até a BR104, precisamente até a entrada do Newton Pereira. 

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

autoria do Vereador Givanildo Gomes da Silva, requer do Secretário de Meio Ambiente a 

construção de um poço artesiano no Sítio Paus Brancos. Após discussão a matéria foi 

aprovada pelos presentes: O Presidente agradece a presença do Vice-Prefeito Junior 

Menezes, do Procurador Alan Belarmino, o grupo dos desbravadores e membros da Igreja 

Adventista, e toda a equipe da Guarda Municipal é um honra receber todos vocês nesta 

casa legislativa. Facultada a palavra o Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos 

presentes. Nesta noite quero agradecer aos Pastores e membros das várias unidades da 

Igreja Adventista, o Vice-Prefeito Junior Menezes, o Procurador Alan Belarmino, a Guarda 

Municipal dentre outros inúmeros presentes nesta noite, é uma honra receber todos vocês 

nesta casa. Em especial quero agradecer aos meus amigos e Nobres Parlamentares pelo 

apoio nessa matéria, juntos somos mais fortes: O Vereador Marcos Correia Leite saúda a 

todos os presentes. Quero parabenizar o Nobre Par Emanuel Gomes Balbino pela matéria 

apresentada, pode sempre contar comigo. Aproveito o tema da matéria e a presença do 

Procurador Alan Belarmino nesta noite para solicitar que meu projeto seja sancionado, 

trata-se de uma matéria em apoio as mulheres, que não duvidas que trará uma segurança 

a mais para nossa sociedade. No demais quero externar meu total apoio a Guarda 

Municipal, venho apresentando algumas matérias cobrando melhorias para esta classe 

que vem realizando um trabalho incrível em nossa cidade. O Presidente solicita apoio dos 

Nobres Pares para pleitear junto ao Gestor Municipal a possibilidade de um concurso 

público para Guarda Municipal, são uns heróis pelo trabalho que realizam: O Vereador 

Wellington Ferreira saúda a todos os presentes. Quero externar nesta noite o meu apoio 

a matéria do Nobre Par Emanuel Gomes Balbino, agradeço ainda a presença da equipe da 

Guarda Municipal e, podem contar comigo para o desenvolvimento de toda a classe. Após 

anuência dos presentes o Presidente convida o Vice-Prefeito para fazer uso da palavra: O 

Vice-Prefeito agradece as palavras do Pastor Carlos, apesar de católico admiro muito a 

todos que pregam a palavra de Deus, agradeço ao Presidente Sandro Jorge pela 

administração desta casa na qual vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Agradeço 

ainda ao Vereador Dé Mototaxi pelo convite para estar presente nesta noite, uma matéria 

importantíssima, temos que proteger nossas mulheres, respeitar e cuidar, vocês mulheres 

não devem se calar, denunciem exponha para que todos possam ajudar nessa luta. Sobre 

o requerimento do Vereador Wellington informo que já estamos cientes sim, irei 

providenciar banheiros para aquela região. No tocante a Guarda Municipal quero apenas 

parabenizar a todos pelo trabalho incrível que vem sendo realizado, não tenham dúvidas 



de que todos terão meu total apoio a todas as matérias apresentadas nesta noite, de ante 

mão informo a todos que iremos lançar a Guarda Municipal Rural para os trabalhos sejam 

continuados e, assim possam proteger ainda mais nossos palmarinos. Parabenizo ainda 

o novo Vereador o senhor Everton Bento pela nova jornada ao lado dos demais 

vereadores, vamos trabalhar juntos para acolher cada vez mais nosso povo, parabéns a 

todos. O Presidente parabeniza ao tempo que agradece ao Vice-Prefeito pelo apoio dado 

a esta em todas as nossas ações: O Vereador Manoel Messias saúda a todos os presentes. 

Quero nesta noite solicitar do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas 

informações acerca da construção da estrada do Distrito do Timbó. Aproveito a 

oportunidade para agradecer o Secretario Junior Menezes pela realização da obra de 

calçamento na rua Ulisses Guimarães, é muito gratificante quando um pedido nosso é 

atendido. O Secretario informa que todos os tramites legais está sendo realizado para que 

seja iniciado essa obra, no entanto sabemos que temos toda uma burocracia para 

iniciarmos, mais sim, essa obra será iniciada o mais breve possível assim que o processo 

licitatório seja concluído: O Presidente convida o Procurador Municipal Alan Belarmino 

para fazer uso da palavra. O Procurador Alan Belarmino agradece a todos pelo convite 

nesta noite. Em primeiro quero externa mesmo que informalmente sobre um ofício que 

recebi desta casa assinados por todos vereadores. Tivemos uma reunião com a CONAB, 

onde tivemos com assunto casas que estão sendo construídas na área da antiga CAGEAL, 

como resposta rápida, informo que foi externada uma intenção de vender algumas áreas 

do governo do estado, porem temos outras situações que devem ser levadas em conta 

para não causarmos um caos social, isso é apenas uma breve resposta, vou me inteirar 

para que possamos sentar e debater tudo. No mais quero prestar minha homenagem a 

Igreja a qual faço parte desde o meus 13 anos de idade, foram inúmeros os aprendizados 

que tive ao longo dos anos, minha dívida é impagável com todos que tive a oportunidade 

de conhecer na congregação, obrigado Vereador Dé Mototaxi, nossa igreja realiza um 

trabalho extenso, são inúmeros os trabalhos sociais me orgulho de fazer parte dessa 

igreja. Quero parabenizar o novo Vereador Everton Bento e, convidar o mesmo a voltar a 

fazer parte da nossa igreja. O Presidente informa a todos que tivemos alguma denúncias 

de moradores sobre a construção de casas no terreno do governo federal, logo como 

fiscalizadores fomos em busca de informações acerca da veracidade e posicionamento 

do município sobre o assunto, agradeço o Procurador pelo posicionamento e peço que a 

reunião para tratar do assunto seja marcada o mais breve possível. 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 


