
          ATA DA 15° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Aos dezenove (19) dias do mês de abril de 2021, devido à falta justificada do 

Presidente Sandro Jorge da Silva o Vice-Presidente Almir Belarmino da Silva deu 

início a Sessão Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada de presença dos 

Edis, constatando a presença dos demais Vereadores. Havendo quórum suficiente o 

Presidente deu início a sessão ordinária: Após a leitura da ata anterior a mesma foi 

colocada em discussão em seguida foi aprovada pelos presentes: O 1° Secretário fez 

a leitura do expediente da semana e ordem do dia: Oficio n° 003/2021 da Consultoria 

Jurídica em resposta ao oficio n° 008/2021 da comissão de Legislação de Justiça e 

Redação Final: Ofício 049/2021 da Secretaria de educação, convida aos Nobre 

Vereadores a se fazerem presentes na entrega premiação de algumas escolas do 

município acerca de trabalhos literários, artísticos, culturais  sobre o tema trabalho 

infantil;  Oficio n° 243/2021/GAB/SMS em resposta ao Oficio n° 081/2021, informa que 

o município segue o protocolo de vacinação estadual e federal, não podendo vacinar 

nenhum grupo distinto. Indicação nº. 003/2021 de autoria do Vereador Wellington 

Ferreira dos Santos, indica ao Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas 

que seja realizados reparos no quebra-molas na Avenida Juvenal Mendonça, existe 

um trabalho incompleto, onde é eminente os riscos de acidentes no local. Após 

discussão a Indicação foi aprovada pelos presentes: Facultada a palavra o Vereador 

Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Requer do Secretario de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizado uma limpeza em todos 

os espaços recreativos nos Conjuntos Habitacionais Nova Esperança e Newton 

Pereira, venho recebendo muitos pedidos dos moradores nesse sentido, trata-se de 

bairros grandes onde residem muitas crianças e jovens, esses espaços torna-se 

necessários para a prática de esporte dentre outros. Após discussão o requerimento 

foi aprovado pelos presentes. Requer dos Secretários de Urbanização, Habitação e 

Obras Públicas e do Secretário e Administração que seja restaurado o acesso de 

cadeirantes na Loteria, bem como Caixa Econômica Federal da nossa cidade, apesar 

de já existirem as mesmas foram obstruídas quando da construção da lombada 

elevada na Avenida Monsenhor Clovis Duarte. Após discussão o requerimento foi 

aprovado pelos presentes: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os 

presentes. Requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que 

seja realizado uma estruturação de acesso e estradas em toda a área no distrito 

industrial do Floriano Rosa, trata-se de terrenos doados a empresas nas quais irão 

construir empresas dentre outras, a área citada não tem nenhum tipo de estradas, 

dificultando assim o acesso de maquinários para construção. Após discussão o 

requerimento foi aprovado pelos presentes. O Vereador Manoel Messias da Silva 
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saúda a todos os presentes. Requer do Superintendente da LUZUP, que seja 

recuperada toda a iluminação Pública no Sítio Boa Vista, pois encontra-se todo as 

escuras, dificultando assim o acesso dos moradores daquela localidade, trata-se de 

um direito básico de todos, peço que o problema seja resolvido o mais breve 

possível. Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes. O Vereador 

Ricardo Leão Praxedes saúda a todos os presentes. Quero parabenizar o Nobre Para 

Almir Belo pelo seu aniversário, que essa data se repita por muitos anos. Sobre o 

falta de agua em nossa cidade quero deixa claro que acho uma falta de respeito o 

que vem acontecendo em nossa cidade. Sugiro a todos os presentes que 

fiscalizemos mais o SAAE para não acontecer o que houve anos atrás, onde o site 

BR104 denunciou várias irregularidades na administração do SAAE e foi constado 

sim, se for preciso faremos juntos uma comissão para investigar tais coisas. Sobre 

a saúde, chegou a esta casa uma resposta de oficio que acredito que seja para mim, 

a secretaria de saúde informa que não pode priorizar nenhum outro seguimento na 

vacinação, pois segue o protocolo estadual, aqui pertinho em São José da Laje 

professores já foram vacinados, gostaria que nosso município também tivesse esse 

privilégio, poderíamos sim seguir esse exemplo, pois existe preocupação com os 

alunos, transportadores e todos os outros, temos que fazer alguma coisa para 

proteger nossos munícipes. Em Arapiraca temos o Presidente da Câmara o Thiago, 

ele diz não é hora de burocratizar é hora de simplificar, ele abraça um projeto 

apresentado por um vereador o qual cria um auxilio emergencial para o povo. Diante 

disto, peço aos Nobres pares que aprecie o meu projeto apresentado no dia 22. O 

Relator da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Jailson Vicente informa 

que na próxima semana o referido projeto será colocado em pauta para apreciação 

dos pares. O Nobre Vereador Ricardo Praxedes sugere a Bancada desta casa que 

apresente um projeto de lei criando um auxilio emergencial para os nossos 

munícipes, as pessoas estão passando fome, peço a todos que olhem para o povo. 

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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