
ATA DA 19° DECIMA NONA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos quatorze (14) dias do mês de junho de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

constatando as faltas justificadas dos vereadores Carlos Alberto Correia Basílio, 

Edmilton Rodrigues da Silva, José Leonardo da Silva e Wellington Ferreira dos 

Santos, havendo quórum suficiente o Presidente deu início à sessão ordinária. Após 

a leitura da ata anterior a mesma foi aprovada pelos presentes: Nota de 

Agradecimento ao Hospital Regional da Mata – HRM, o Presidente do Poder 

Legislativo o senhor Sandro Jorge da Silva agradece ao tempo em que parabeniza 

todos os profissionais que trabalham diuturnamente com dedicação e empenho no 

atendimento à população, em especial a Diretora Geral Marcelle Perdigão,, Diretor 

Medico Fabio de Carvalho, Coordenador do Núcleo Interno Alnat da Silva Casado, 

Enfermeira Maria Izabel de Melo Costa e Técnica de Enfermagem Joanita Gomes da 

Silva: Ofício nº. 321/2021/GAB/SMS em resposta ao Ofício nº. 111/2021/GAPRE, 

comunica que nenhum grupo distinto pode ser priorizado para vacinação da covid-

19, tendo em vista que o município segue os planos Federal e Estadual: Ofício nº. 

320/2021/GAB/SMS em resposta ao Ofício nº. 115/2021/GAPRE, comunica que a 

vacinação dos garis e motoristas da coleta de lixo começou desde o dia 24/05/2021, 

conforme plano estadual de vacinação da covdi-19: Ofício nº. 

111/2021/GAPRE/PMUP/AL em resposta ao Ofício nº. 114/2021 – GAPRE/PLUP/AL, 

informa que a imunização dos trabalhadores da limpeza urbana e afins, em conjunto 

com trabalhadores do transporte complementar e pessoas com idade superior a 56 

anos, iniciou-se em nosso município no dia 26/05/2021: Indicação nº. 001/2021 de 

autoria do Vereador Ricardo Leão Praxedes, indica a Secretaria Municipal de Saúde 

que seja incluído no grupo prioritário da vacinação da Covid-19 aos bancários, bem 

como todos os colaboradores das agencias bancarias do nosso município, estamos 

vivendo dias caóticos, esse seguimento está sendo de extrema prioridade para a 

economia da cidade. Após discussão a indicação foi aprovada pelos presentes: 

Facultada a palavra o vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. 

Parabeniza a Superintendência da SMTT, bem como em especial ao senhor Cleyson 

Prazeres Moreira pelo atendimento a nossa solicitação quanto a redistribuição e 

organização do transito me nossa cidade, precisamente na Rua Antônio Arecipo. 

Quero expressar aqui também uma preocupação do senhor Cleyson quanto aos 

postes de energia que ficam centralizado no meio da rua, o mesmo sugere que algo 

seja mudado nesse sentido para melhorar a circulação de veículos naquela 

localidade: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero 

parabenizar o Nobre Manoel Messias pela solicitação, ao tempo em que quero 

ESTADO DE ALAGOAS 



lembrar a todos que já solicitei através de requerimento que fosse realizado um 

estudo para retirada dos postes centrais da Rua Antônio Arecipo. Indica ao Gestor 

Municipal com cópia a Secretaria de Planejamento, Gestão e Projeto que seja 

regularizada toda a documentação dos quiosques localizados na Avenida João Lyra 

Filho. Após discussão a indicação foi aprovada pelos presentes. Requer da 

Superintendente da SMTT com cópia a Secretaria Geral de Admiração que seja 

realizado estudo no intuito de viabilizar a organização do trânsito na Rua Juvenal 

Mendonça, a circulação de veículos pelo local é caótica. Após discussão o 

requerimento foi aprovado pelos presentes: O Presidente solicita das comissões 

permanentes da casa que seja dado atenção especial ao Projeto de Lei que trata 

sobre a incorporação da gratificação de risco de vida para os servidores da Guarda 

Municipal, irei marcar uma reunião com todos para discutir sobre esse assunto. 

Quero ainda informar a todos que estarei à disposição para juntos tentarmos resolver 

qualquer situação que venha aparecer, precisamos juntos cobrar de forma mais 

assertiva nossas solicitações junto as secretarias e, assim informa a população de 

onde parte os pedidos para melhorias de alguns aspectos em nossa cidade, tenho 

várias ideias e uma delas é criar uma ouvidoria nesta casa legislativa. 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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