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Aos  vinte e cinco (25) 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 Givanildo Vicente de Melo 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: Ofício nº. 182/2022/GAB/SMS em resposta ao 

Ofício nº. 087, informa que a Comunidade Paus Brancos será comtemplada com o 

Saúde no Campo no 1º Semestre de 2022, como também uma vez por mês a enfermeira 

da PACS (casa da mulher) justamente com a técnica de enfermagem estarão indo fazer 

atendimentos: Projeto de Lei nº. 012/2022 de autoria do Vereador Sandro Jorge que 

dispõe sobre a Concessão de Títulos de Cidadão Honorário ao senhor Areski Damara 

Omena Freitas Junior, atualmente Prefeito de União dos Palmares/AL: Projeto de Lei 

nº. 006/2022 oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste salarial dos 

servidores públicos efetivos das secretarias municipais do Município de União dos 

Palmares, exceto a Secretaria Municipal de Educação. Após leitura a matéria foi 

encaminhada para as comissões competentes: Projeto de Lei nº. 005/2022 oriunda do 

Poder Executivo, que dispõe sobre transferência de recurso financeiro da arrecadação 

de tarifa de resíduo solido do SAAE para o município de União dos Palmares, autoriza 

formalizar convênios com terceiros setor e concessionaria. Após discussão a matéria 

foi aprovado por unanimidade pelos presentes juntamente com seus respectivos 

pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento: 

Projeto de Lei nº. 006/2022 de autoria do Vereador Neto Cavalcanti que dispõe sobre a 

criação do programa municipal de incentivo ao esporte e lazer e do conselho municipal 

de esportes. Em discussão o autor da matéria parabenizou e agradeceu a comissão 

de legislação justiça e redação final, bem como todos os Nobre Edis pela apreciação 

da matéria. Após discussão a matéria foi aprovado por unanimidade pelos presentes 

juntamente com seu respectivo parecer da comissão de legislação, justiça e redação 

final: Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os 

presentes. Hoje quero parabeniza o Nobre Par Almir Belo pela passagem do 

aniversário, meus sinceros votos de saúde e paz na sua vida, um cara do coração do 

tamanho do mundo, que Deus abençoe, parabéns e continue sendo esse do bem. 

Quero ainda parabenizar também o nosso Dé que hoje também faz aniversário, 

independente de política é um cara que está presente em nossas vidas, que te 

abençoe, você é um cara merecedor de todo sucesso: O presidente parabeniza o 

Nobre par Almir Belo, o conheço a bastante tempo fora da política é um amigo fora de 

série, parabéns que você continue sendo esse cara do coração bondoso. Ao Nobre 

Par Dé quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Livro de Isaias, Versículo 

26 que diz: Tu senhor conservaras em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme, 

porque em te confia, confiem para sempre no senhor, pois o senhor, somente o senhor 

ESTADO DE ALAGOAS 



Deus, é a rocha eterna. Quero desejar muita paz e saúde, continue sendo esse cara 

que segue a palavra, que Deus abençoe você e toda sua família: O vereador Givanildo 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o Vereador Neto 

Cavalcanti pela matéria aprovada, temos inúmeras dificuldades quanto ao esporte em 

nossa cidade, um projeto dessa natureza irá ajudar muito os atletas da nossa cidade. 

Parabéns aos Nobre Pares Almir Belo Dé Mototaxi pela passagem dos seus 

aniversários, são grandes guerreiros que lutam pela nossa comunidade: O Vereador 

Dé Mototaxi saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o Nobre Par Neto 

Cavalcanti pela matéria em apoio aos nossos atletas do município. Quero agradecer 

aos Nobres Pares pelas felicitações de aniversario, apesar a política nesta casa somos 

uma família, convivemos de perto e conhecemos um ao outro, temos altos e baixos, 

mais sou muito grato por cada de vocês: 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 


