
ATA DA 54º QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos  quatro (04) dias do mês de abril de 2022, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, 

em seguida o 1° Secretário fez a chamada foi constatado as faltas justificadas dos 

Vereadores Carlos Alberto Correia Basílio, Edmilton Rodrigues da Silva, Jailson Vicente 

de Melo, Manoel da Silva e Wellington Ferreira dos Santos presentes os demais Edis, 

havendo quórum suficiente o Presidente deu início à sessão ordinária. Após as leituras 

das atas anteriores as mesmas foram aprovadas pelos presentes: Ofício nº. 031/2022 da 

Secretaria de Educação em resposta ao Vereador Givanildo Gomes, informar que em 

nosso município existem oficialmente 257 alunos na zona urbana e 246 na zona rural 

portadores de deficiência – PDC matriculados na rede republica: Ofício nº. 011/2022 – 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, solicita a presença de dois 

representantes do Poder Legislativo para participar da 2º Conferencia Municipal da 

Pessoa com Deficiência: Projeto de Lei nº. 004/2022 que dispõe sobre a Sub-Rogação dos 

Débitos de Usuários junto ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE. Após leitura a 

matéria foi encaminhada as comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 

005/2022 que dispõe sobre Transferência de Recursos Financeiro da Arrecadação de 

Tarifa de Resíduo Solido do SAAE para o Município de União dos Palmares, Autoriza 

Formalizar Convenio com Terceiros Setor e Concessionaria. Após leitura a matéria foi 

encaminhada as comissões competentes para analise: Requerimento nº. 008/2022 de 

autoria do Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto, requer da Superintendência da SMTT a 

realização de pinturas das faixas refletivas do acesso que liga a BR-104 até o conjunto 

Sagrada Família, abrangendo também toda a Avenida Dandara, a fim de inibir possíveis 

acidentes. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: Requerimento nº. 

009/2022 de autoria do Vereador Neto Cavalcanti, requer do Secretario de Urbanização, 

habitação e Obras Públicas com cópia ao Gestor Municipal a realização do calçamento de 

todo o acesso do Sitio Tatu, passando ainda pela Fábrica do Queijo Palmarino. Após 

discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: Requerimento nº. 004/2022 de autoria 

do Vereador Givanildo Gomes, requer da Secretaria de Saúde uma equipe qualificada para 

realização de atendimento uma vez por mês no Sitio Paus Brancos, trata-se de uma 

comunidade que necessita dessa atenção básica a saúde. Após discussão a matéria foi 

aprovada pelos presentes: Requerimento nº. 002/2022 de autoria do Vereador Emanuel 

Gomes Balbino, requer do Gestor Municipal que seja melhorado o acesso a Cidade 

Hortgranjeira no Povoado Frios, trata-se de uma estrada bastante movimentada por 

moradores e trabalhadores daquela região. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes: Requerimento nº. 003/2022 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, 

requer do Secretario de Urbanização, habitação e Obras Públicas com cópia ao Gestor 

Municipal a implantação de quebra-molas e sinalizações na Avenida Amélia Mendonça 

que liga os Bairros Abolição e Roberto Correia de Araújo. Após discussão a matéria foi 

aprovada pelos presentes: Facultada a palavra o Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda 

a todos os presentes. Solicita do Gestor que seja construído um ponto de ônibus para os 

estudantes da Escola Municipal Helena Soares localizada na Fazenda Frios, bem como 

ESTADO DE ALAGOAS 



seja vistoriado afim de identificar outros locais em nossa cidade que necessitem de 

pontos de apoio para os estudantes do nosso município: O Vereador Givanildo Gomes da 

Silva saúda a todos os presentes. Hoje quero parabenizar o Vereador Neto Cavalcanti pelo 

Projeto do Direito aos Portadores do TDAH, na época ainda não sabia da condição do meu 

filho, mas, através das informações fui entendo melhor sobre tudo, as famílias que tem 

filhos nessa condição precisam muito de todo apoio possível, precisamos cuidar das 

nossas crianças. Pesando nisso apresentei algumas matérias sobre as necessidades 

dessa atenção básica, a luta é grande, mais com ajuda do Gestor Municipal e Secretários 

estamos melhorando tudo. Quero agradecer ao Gestor Municipal, o Vice-prefeito, 

Secretários e pôr ultimo e não menos importante a todos os Nobres Pares pela aprovação 

de todas as matérias em favor das pessoas portadores do TDAH, a luta é diária.  O 

Vereador Neto Cavalcanti agradece ao Nobre Par pelos parabéns, quero ainda expressar 

minha gratidão em junto com os Nobres Pares aprovarmos essa matéria, onde após a 

matéria se tornar lei obriga todos a cumprirem e, assim proporcionar uma maior 

conscientização a uma condição séria a qual inúmeras crianças em nossa cidade se 

encontra, temos que cuidar dos nossos munícipes. Quero ainda parabenizar todos os 

secretários que obedeceram a lei e proporcionaram a essas crianças os direitos de 

cidadão: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Solicita do 

Secretário de Administração que seja disponibilizado um local para acolhimento de 

animais em condição de rua, recentemente venho recebido inúmeros pedidos nesse 

sentido, pois os maus tratos desses animais aumentou significativamente, temos um 

projeto de autoria do Vereador Neto Cavalcante nesse sentido já aprovado por esta casa. 

O Vereador Neto Cavalcanti informa a todos que a matéria foi para criação e implantação 

do Centro de Zoonoses em nosso município, sugere ao Nobre Para que solicite 

informação acerca do prazo de criação, já que a lei de autoria nossa diz que existe um 

prazo de um ano para criação desse centro, no entanto até o momento não tivemos 

nenhuma medida nesse sentido. O Vereador Manoel Messias acata a sugestão do Nobre 

Par e acrescenta as informações a sua solicitação: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti 

Neto saúda a todos os presentes. Após receber uma reivindicação do amigo jornalista 

Nicanor, requeiro da Superintendência da SMTT que seja realizado um estudo técnico nas 

proximidades da escola infantil do Jardim Brasília, para a implantação de faixa de 

pedestre, quebra-molas ou retorno para segurança dos pedestres. Devido a entrada e 

saída de alunos na escola infantil, bem como outras escolas próximas é grande o número 

de veículo e pedestres que circulam pelo local acima citado, visando a segurança de todos 

apresento esse pedido: 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 


