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Aos  nove (09) 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 

dos Vereadores Almir Belarmino da Silva e Manoel da Silva 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. 015/SINTPMUP/2022, 

agradece a todos os vereadores pela aprovação do Projeto de Lei nº. 006/2022 que 

concede reajuste salarial dos servidores de 10% (dez por cento) dos servidores 

públicos deste município: 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 discussão a matéria foi aprovada pelos 

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

autoria do Vereador Wellington Ferreira, requer do Gestor Municipal com cópia a 

Secretaria de Saúde que seja implantado uma ambulância a diesel traçada 4x4 para 

atender os pacientes acamados em diversas localidade da Zona Rural no nosso 

município. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: Facultada a 

palavra o Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Hoje quero 

parabenizar ao Presidente Sandro Jorge pela matéria de aumento salarial dos 

servidores desta casa, Vossa Excelência vem mostrando um brilhante trabalho a frente 

desta casa, parabéns pela gestão e parabéns aos servidores pelo o aumento de 10% 

nos seus salários todos são merecedores. Quero ainda deixa aqui um pedido, analise 

e veja uma forma de colocar também no quadro de aumento os servidores 

comissionados, todos merecem o reconhecimento pelo seus trabalhos. O Presidente 

agradece as palavras do Nobre Par Marcos Filho, más que deixar aqui expresso que 

somos um grupo de 15 vereadores e cada um tem um papel muito importante na 

gestão, agradeço a todos pelo apoio a minha gestão como presidente. Sobre o 

aumento para os comissionados, estarei estudando a melhor forma de valorizar cada 

deles: 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 
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