
ATA DA 57º QUINQUAGÉSIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos  dois (02) dias do mês de maio de 2022, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, em 

seguida o 1° Secretário fez a chamada foi constatado a falta justificada do Vereador Wellington 

Ferreira dos Santos 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: 

Projeto de Resolução nº. 001/2022 que Dispõe sobre a Reposição dos vencimentos dos 

Servidores Efetivos do Poder Legislativo do Município de União dos Palmares/AL. Após leitura 

a matéria foi encaminhada as comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 013/2022 

que Modifica o Nome do Condomínio Jardim Brasília para Rua Transversal Jardim Brasília. 

Após a leitura da ata anterior a mesma foi aprovada pelos presentes: Projeto de Lei nº. 

012/2022 de autoria do Vereador Sandro Jorge, que dispõe Sobre a Concessão de Título de 

Cidadão Honorários ao Senhor Areski Damara de Omena Junior. Após discussão a matéria foi 

aprovada juntamente com seu respectivo parecer: Projeto de Lei nº. 006/2022 que Dispõe 

sobre o Reajuste Salarial dos Servidores Públicos Efetivos das Secretarias Municipais de 

União dos Palmares, Exceto Secretaria Municipal de Educação. Após discussão a matéria foi 

aprovada juntamente com seus respectivos pareceres: Requerimento nº. 001/2022 de autoria 

do Vereador Sandro Jorge, requer da Secretaria Municipal de Educação que seja reformado a 

Escola Municipal Herculano Albuquerque. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes: Requerimento nº. 005/2022 de autoria do Vereador Givanildo Gomes, requer da 

Secretaria de Urbanização, Habitação e Obras Públicas, requer a implantação de quebra-molas 

na localidade que dá acesso a Serra da Barriga. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes. Requerimento nº. 005/2022 de autoria do Vereador Manoel Messias da Silva, requer 

da Superintendência da SMTT a implantação de uma faixa de estacionamento da Rua Dr. 

Antônio Arecipo, precisamente na rua conhecida como Gangote. Após discussão a matéria foi 

aprovada pelos presentes: Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda 

a todos os presentes. Hoje é com muita tristeza que expresso votos pesar aos familiares da 

professora Suzete Wanderley, uma profissional incrível e uma pessoa maravilhosa, foi uma 

grande perda para a Educação da cidade. Quero ainda com muita honra parabenizar a Atleta 

de Fisiculturismo Luana Vital, uma profissional excepcional na área de saúde, foram várias as 

conquistas, inclusive a mesma foi destaque em várias jornais importantes como campeã do 

maior evento de Fisiculturismo da América latina Arnold South América, merecedora de todos 

os títulos já alcançados: 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 

ESTADO DE ALAGOAS 


