
ATA DA 61º SEXAGÉSSIMA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos trinta (30) dias do mês de maio de 2022, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada foi constatado as faltas 

justificadas dos Vereadores Almir Belarmino da Silva, Carlos Alberto Correia Basílio, 

Edmilton Rodrigues da Silva e José Leonardo 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. 292/2022/GAB/SMS, 

em resposta ao Vereador Wellington Ferreira, informa que sobe o retorno da SAMU em 

nosso município já foi solicitado informações ao governo do estado, no entanto ainda 

não obtivemos resposta sobre a questão: Projeto de Lei nº. 008/2022 que Altera a Lei 

Municipal nº. 955/2001, que cria a Guarda Municipal de Transito do Município de União 

dos Palmares/AL. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes 

para analise: Projeto de Lei nº. 009/2022 dispõe sobre o Reajuste Salarial dos 

Servidores Públicos Efetivos da Secretaria de Educação do Município de União dos 

Palmares. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes para 

analise: Projeto de Lei nº. 016/2022 que dispõe sobre as Normas para Divulgação das 

Taxas de Juros do Comercio nas Vendas a Prazo e no Credito ao Consumidor. Após 

leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes para analise: Projeto de 

Lei nº. 018/2022 que Dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão Honorário a 

senhora Ângela Maria Casado Auto. Após leitura a matéria foi encaminhada as 

comissões competentes para analise: Indicação nº. 01/2022 de autoria do Vereador 

Wellington Ferreira, Indica ao Governo Municipal referente a Concessão do 

Pagamento da Vantagem Vale-Alimentação aos Servidores Detentores de Cargo em 

Comissão, Prefeito e Vice-Prefeito e Membros do Conselho Tutelar. Em discussão o 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto expressa algumas ideias sobre a matéria 

visando o quão grande é o pedido e quanto abrange a todos os cargos em comissão 

do nosso município, peço ainda que tudo seja estuda com bastante calma. O autor da 

matéria pede aos Nobres Pares que apoio para aprovação da matéria. Após discussão 

a matéria foi aprovada pelos presentes: Facultada a palavra o Vereador Marcos Correia 

Leite saúda a todos os presentes. Hoje que parabenizar o Secretario de Inclusão Social 

e Igualdade Racial Jailton Cavalcanti, o mesmo ganhou um prêmio Guerreiro da 

Diversidade 2022 recentemente, quero ainda parabeniza-lo pelo brilhante trabalho que 

o mesmo vem realizando a frente da secretaria deste município, cada avanço é uma 

vitória para nossa cidade, essa luta é de todos nós: O Vereador Manoel da Silva saúda 

a todos os presentes, Requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras 

públicas com cópia a Superintendência da SMTT que seja realizado um estudo técnico 

na via onde funcionava a Unidade de Saúde Móvel para atendimento do COVID-19, 

precisamente defronte ao Hospital São Vicente de Paulo, após a retirada das tendas o 

transito ficou caótico no local, os pedestres e motoristas ficaram sem entender como 

anda o funcionamento, é necessário colocar taxões ou qualquer outra medida que 
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possa amenizar possíveis acidentes. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 

Requer do Secretário de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizado 

um trabalho de limpeza e uma maneira de resolver o acumulo de agua que ficou na 

obra da pequena praça que foi construída na rua da linha próximo a Loja Terezinha 

Moveis, o trabalho foi brilhante, no entanto foi construída uma parede na qual está 

juntando agua próximo e, segundo os moradores devido às fortes chuvas o acumulo 

de agua pode causar a proliferação do mosquito da dengue, daí venho aqui expressar 

esse pedido. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes. 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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Emanuel Gomes Balbino 
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