
ATA DA 55º QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos  onze (11) 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 justificada do Vereador 

Edmilton Rodrigues da Silva presentes os demais Edis, havendo quórum suficiente o 

Presidente deu início à sessão ordinária. Após a leitura da ata anterior a mesma foram 

aprovadas pelos presentes: Ofício nº. 03/2022 – SEINFRA em resposta ao Vereador 

Emanuel Gomes, informa que a solicitação será encaminhada a SMTT e a recuperação do 

nivelamento da área citada, para assim melhorar a acessibilidade para os cadeirantes de 

nossa cidade: Ofício nº. 02/2022 – SEINFRA em resposta ao Vereador Manoel da Silva, 

informa que a limpeza solicitada irá ser realizada o mais breve possível: Ofício nº. 05/2022 

em resposta ao Vereador Marcio Paulino informa que a limpeza solicita já está sendo 

realizada: Ofício nº. 06/2022 - SEINFRA em resposta ao Vereador Manoel Messias, informa 

que o reparo da rua citada já está em pauta para realização dos trabalhos o mais breve 

possível: Ofício nº. 07/2022 – SEINFRA em resposta ao Vereador Wellington, informa que 

a proteção de tela na quadra esportiva já está sendo providenciada: Projeto de Lei nº. 

004/2022 que dispõe sobre a Sub-Rogação dos Débitos de Usuários junto ao Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto do Município de União dos Palmares/AL – SAAE. Após 

discussão a matéria foi aprovada juntamente com seus respectivos pareceres pelos 

presentes com 13 votos favoráveis: Projeto de Decreto Legislativo nº. 010/2022 de autoria 

do Vereador Manoel da Silva que dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão 

Honorário. Após discussão a matéria foi aprovada com 12 voto favoráveis e 1 voto 

contrário do vereador Givanildo Vicente juntamente com seu respectivo parecer: 

Facultada a palavra o Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. 

Requer do Secretario de Urbanização, Habitação e obras Públicas que seja construído um 

poço artesiano no Sitio Boa vista. Após discussão a matéria foi aprovada: 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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Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 
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