
ATA DA 64º SEXAGÉSSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos vinte (20) dias do mês de junho de 2022, o Presidente deu início a Sessão 

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

justificadas dos Vereadores Jailson Vicente de Melo, Manoel da Silva e Marcos Correia 

Leite 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. 184/2022/GAPRE em resposta ao Vereador Emanuel Gomes Balbino, informa 

que já foi oficiada a Guarda Municipal, bem como as forças de segurança locais, e 

estão sendo adotadas novas medidas a fim de se intensificar o esquema se segurança 

nas dependências provisórias do Terminal Rodoviário Municipal. Estão sendo 

contatados os comerciantes e funcionários do Terminal Rodoviário para que haja 

parceria colaborativa com o Poder Público a fim de diminuir a incidência da 

criminalidade no local: Projeto de Lei nº. 007/2022 oriundo do Poder Executivo que 

Institui o Programa Minha Moradia. Após discussão a matéria foi aprovada juntamente 

com seus respectivos pareceres pelos presentes e, em seguida será enviada para 

sanção do Prefeito: Projeto de Lei nº. 009/2022 que Dispõe sobre o Reajuste Salarial 

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

dos Palmares/AL. Em discussão o Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a 

todos os presentes. Hoje quero parabenizar o Presidente Sandro Jorge pelo 

discernimento para analisarmos a matéria, as comissões pelo empenho, de juntar com 

a categoria para juntos ao SINTEAL, Corpo Técnico da Secretaria de Educação e 

Administração do nosso município. Após todas as observações analisadas juntos 

chegamos a um denominador comum, onde todos entenderam que o valor mais 

plausível seria o já ofertado de 10,6% (dez inteiros e seis centésimos por cento) ao 

salário fico muito feliz em estarmos aprovando mais um aumento de salário. Quero 

ainda explanar a todos que estou muito feliz, pois recebi a notícia de que os servidores 

que compõem a folha 40, ou seja auxiliares administrativos, merendeiras dentre outros 

irão sim ter seus direitos, pois toda a classe não forma incluídos no plano de cargos 

e carreiras da educação, fico muito feliz em poder estar presente numa legislatura 

onde todos desmontaram os palanques e, junto lutamos pelo bem comum de toda a 

população e mais uma vez quero parabenizar o Nobre Presidente deste Poder 

Legislativo. O Vereador Manoel Messias saúda a todos os presentes. Quero 

parabenizar o Nobre Par Neto Cavalcante pelo pelas palavras, me sinto muito feliz 

quando chega nesta casa algo sobre a educação do nosso município e todos os 

Nobres Edis abraça a causa e discuti com clareza os assuntos. Hoje após a reunião a 

classe saiu satisfeita com as indagações e cientes que sim, mesmo com aprovação do 

valor atual, continuaremos a buscar por maneiras de melhorar tais valores, gratidão a 

todos pelo apoio e entendimento, valorizem os vereadores, pois a luta aqui nesta casa 

é conjunta, todos tentam encontrar melhores maneiras de ajudar a todos. O Presidente 

Sandro Jorge parabeniza a todos os Nobres Pares pelo empenho, bem como todos os 
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representantes da classe da educação, reunirmos corpo técnico da educação e 

administrativo do município para juntos entendermos melhor todo contexto e 

encontrar o denominador comum para todos. O Vereador Givanildo Gomes da Silva 

saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o Presidente pela iniciativa de convidar 

a todos para que fosse explanado melhor toda a situação sobre a matéria em tese, 

tivemos o Secretário de Administração, corpo técnico da educação e os nobres Pares, 

parabéns a todos, juntos chegaremos sempre a um denominador comum: O 

Presidente agradece ao SINTEAL ao tempo em que parabeniza todos que fazem parte 

da classe de professores, sim, devemos lutar sim pelos direitos adquiridos e, esta casa 

estará sempre à disposição para atender toda a população: O Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto alerta toda a população que o Hospital Regional da Mata abriu uma 

nova ala para atender pacientes de COVID-19, peço que todos tomem os devidos 

cuidados para que depois desse período de festa não venha uma nova onda e 

voltarmos para uma situação pior. Hoje quero desejar muita saúde e um feliz dia ao 

Nobre Par Marcos Correia Leite pelo seu aniversário, apesar do Nobre não estar 

presente, não iria deixar de expressar  minhas felicitações ao mesmo, parabéns e 

muita saúda para você e toda sua família: O Vereador Givanildo Gomes da silva 

convida todos os Nobres Pares, bem como todos presentes para se fazer presente à 

reunião a prefeitura junto com o Gestor do Município a partir das 08:00 horas da 

manhã, a qual um comissão que lutar pelos direitos da criança com deficiência irá 

buscar por melhorias junto ao Prefeito: O Presidente convida a todos os Nobres Pares 

presentes para comparecer  na sala do Nobre Par Givanildo Gomes para participar de 

uma reunião logo após o termino dessa sessão ordinária. 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 


