
ATA DA 13° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Ao quinto (5) dia do mês de abril de 2021, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, 

em seguida o 1° Secretário fez a chamada de presença dos Edis constatando a faltas 

justificadas do vereadores Manoel da Silva e Wellington Ferreira dos Santos, 

presentes os demais Vereadores. Havendo quórum suficiente o Presidente deu início 

a sessão ordinária. Após a leitura da ata anterior os Vereadores Givanildo Gomes da 

Silva e Ricardo Leão Praxedes pediu que fosse retificada em algumas partes dos 

seus respectivos pronunciamentos, em seguida a mesma foi aprovada pelos 

presentes: O 1° Secretário fez a leitura do expediente da semana e ordem do Dia: 

Indicação n° 001/2021 de autoria do vereador Manoel Messias da Silva, o mesmo 

indica a Secretaria de Educação que seja priorizado os Professores, bem como  todos 

os profissionais da Educação na vacinação contra a Covid-19, essa indicação visa a 

segurança dos nossos educadores, os mesmos cuidam da educação dos nossos 

alunos. Em discussão a indicação acima citada foi aprovada pelos presentes. 

Requerimento n° 001/2021 de autoria do vereador Givanildo Gomes da Silva, requer 

do Secretário de Planejamento, Gestão e Projetos que seja viabilizado uma área para 

construção de um novo cemitério, apesar da cidade já disponibilizar de um, devido à 

situação e o momento de Pandemia, cresceu muito o numero de pessoas morrendo, 

e o mesmo não está suportando a demanda de enterros, a necessidade de um novo 

é urgente. Em discussão o requerimento acima citado foi aprovado pelos presentes. 

O presidente facultou a palavra aos senhores Vereadores. O vereador Givaldo Gomes 

da Silva saúda a todos os presentes. Expressa sua preocupação com o crescimento 

no número de morte, a cidade cresce cada vez mais, logo o cemitério não está 

suportando os enterros que devido a pandemia tem acontecido com frequência, é um 

problema eminente que precisa ser resolvido o mais breve possível: O vereador 

Manoel messias da Silva saúda a todos os presentes. Expressa sua preocupação 

com o número de vítimas da covid 19 e a faixa etária da vacina e pede a Secretária de 

Saúde que priorize todos os profissionais da Educação na vacinação, a vacina é a 

forma mais eficaz contra o vírus esses profissionais precisam ter prioridade devido 

ao seu trabalho na educação, o contado direto com alunos é algo inevitável temos 

que cuidar de todos: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os 

presentes. Convida a todos presentes para participarem das comemorações em 

homenagem ao dia do Autismo, é importante explicar para a população detalhes sobe 

o assunto. A Sanção do Projeto do Autismo já aprovado por este Poder será realizada 

no gabinete do Prefeito dia 07 de Abril de 2021 as 10:00h conto com a presença dos 

Nobres Pares: O Vereador Edmilton Rodrigues da Silva saúda a todos os presentes 

agradece a secretária de saúde pela saúda a todos os presentes. Quero agradecer a 

ESTADO DE ALAGOAS 



Secretaria de Saúde pela realização dos testes rápidos nos profissionais do 

transporte intermunicipal, táxis, transporte urbano, sintaxe e funcionários destes 

seguimentos, todos estão lidam diariamente com pessoas, está informado sobre sua 

saúde é fundamental para todos. O vereador Emanuel gomes Balbino saúda a todos 

os presentes. Parabeniza a Secretária de Saúde por disponibilizar testes rápidos aos 

moto taxistas, pois passarão a trabalhar com mais segurança: O vereador Ricardo 

Leão Praxedes saúda a todos os presentes. Quero parabenizar os Nobres pares pelo 

posicionar sobre a realização dos testes rápidos nos seguimento de transporte em 

geral. Requer da Secretaria de Saúde que seja priorizado com a vacinação contra o 

COVID-19 a todos que compõem o transporte complementar, transporte 

intermunicipal, sintaxe, tele carro, moto taxistas, bem como os colaboradores, o risco 

de contaminação é diário, imunizar esses profissionais é de extrema importância 

nesse momento. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes. 

Gostaria de pedir uma atenção maior as comissões de justiça e de Finanças e 

orçamento sobre os projetos de lei que apresentei nesta casa, quando se trata de 

recurso o momento exige urgência, acredito que esse é um desejo de todos. Peço 

ainda que o Nobre Presidente cobrasse respostas das minhas solicitações sobre a 

desapropriação da área e contratos licitatórios no município. Quero expressar 

também minha nota de repudio sobre a volta às aulas. É absurdo estamos na fase 

vermelha e o Prefeito agindo de forma equivocada, errônea e enganosa colocando a 

vida das crianças em risco, digo não a volta às aulas. Não havendo mais orador nessa 

nesta noite 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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 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 
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2° Secretario 


