
ATA DA 59º QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos  dezesseis (16) 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 Carlos Alberto Correia Basílio e Paulo Alves 

Cavalcanti Neto 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 Lei nº. 015/2022 que Dispõe sobre a 

Fixação e Reajuste de Remuneração dos Servidores Comissionado do Poder 

Legislativo do Município de União dos Palmares. Após leitura o Presidente 

sugeriu aos demais Pares para fazer uma pausa de 20 minutos na Sessão 

Legislativa que devido a urgência da matéria para que as comissões 

competentes analise a matéria e a mesma siga para aprovação. Todos 

concordaram e a Sessão foi pausada. Após pausa de 20 minutos todos os Edis 

retornaram e seguiram com a programação normal. O Presidente pede que o 1º 

Secretario continue lendo as matérias: Projeto de Lei nº. 015/2022 que Dispõe 

sobre a Fixação e Reajuste de Remuneração dos Servidores Comissionado do 

Poder Legislativo do Município de União dos Palmares. Após discussão a 

matéria foi aprovada pelos presentes juntamente com seus respectivos 

pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e 

Orçamento e será encaminhada para sanção do Prefeito: Facultada a palavra o 

Vereador Manoel da Silva requer do Diretor da SMTT e Secretario de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizado um estudo técnico 

na Avenida Antônio Gomes de barros, precisamente no cruzamento que liga o 

Beco do Roncador e Parque Vegetão, já foram inúmeros os acidente que 

ocorreram no local citado. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes. Requer ainda do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas e ao Diretor do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE que seja 

realizado um trabalho drenagem e restauração no cruzamento entre as ruas 

Rainha da Paz e Neto Bento localizadas no Loteamento Santa Maria Madalena, 

as ruas estão extremamente deterioradas e com acúmulo de agua 

impossibilitando assim a circulação dos pedestres, temos relatos de pessoas 

cadeirantes que não estão conseguindo se deslocar das suas residências 

devido ao difícil acesso. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

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

Solicita da Secretaria de Educação que seja informado a este Poder Legislativo 

como anda as negociações acerca do reajuste salarial dos servidores da 

educação, segundo informações tiveram algumas reuniões, mas nada foi 

ESTADO DE ALAGOAS 



definido até o momento: O Vereador Wellington Ferreira dos Santos saúda a 

todos os presentes. Solicita do Gestor Municipal, com cópia a Secretaria de 

Saúde e ao atual Governador do Estado Paulo Dantas informações acerca do 

retorno VTR da SAMU ao município, segundo informações o veículo teria sido 

recolhido para reparos mecânicos, no entanto até momento não ouve o retorno 

dos atendimentos: 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. 
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Presidente 
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2° Secretario 


