
ATA DA 1º PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  
  

Aos quatro (04) dias do mês de janeiro de 2021, o Presidente Sandro Jorge da Silva deu 

início a sessão ordinária, o 1º Secretário fez a chamada de presença dos Edis constatando a 

presença de todos os Edis. Devido ser a primeira sessão ordinária do ano não teve leitura de 

Ata anterior: O 1º Secretário fez a leitura do expediente e ordem do dia: Portaria nº. 005/2021 

que institui as Comissões Permanentes para o biênio 2021/2022 a qual ficou formada por 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Wellington Ferreira dos Santos – 

Presidente, Jailson Vicente de Melo – Relator e Manoel Messias da Silva – Membro. Comissão 

de Finanças e Orçamento Emanuel Gomes Balbino – Presidente, Givanildo Gomes da Silva 

– Relator e Almir Belarmino da Silva – Membro. Comissão de Educação Cultura e Saúde 

Carlos Alberto Correia Basílio – Presidente, Paulo Alves Cavalcanti Neto – Relator e Ricardo 

Leão Praxedes – Membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos Manoel da Silva – 

Presidente, Marcos Correia Leite – Relator e Givanildo Vicente de Melo – Membro. Comissão 

de Assistência Social e Defesa do Cidadão José Leonardo da Silva – Presidente, Givanildo 

Gomes da Silva – Relator e Edmilton Rodrigues da Silva – Membro. Temos projetos em 

tramitação que não foi apreciado nem votado na gestão anterior, diante do exposto devido a 

mudança de legislatura, bem como a formação das novas comissões peço ao Nobre 1º 

Secretario que seja lido novamente o Projeto de Lei Orçamentaria Anual - PLOA para o 

exercício financeiro de 2021 com finalidade de dar ciência aos novos Edis, bem como 

encaminhar o citado projeto as comissões competentes para que seja dado continuidade 

aos tramites legais; Projeto de Lei nº. 010/2020 oriundo do Poder Executivo que trata da Lei 

Orçamentaria Anual – LOA para o exercício financeiro de 2021. Após lido o citado Projeto foi 

encaminhado à Comissão de Legislação Justiça e Redação Final para análise e parecer; O 

Presidente agradece a presença de todos parabeniza os Nobres Pares pela conquista da 

nova legislatura, sejam todos bem vindos a este parlamento mirim, espero possamos 

trabalhar em entendimento e harmonia nesta casa: Facultada a palavra o senhor Manoel 

Messias da Silva saúda a todos os presentes. Hoje é o início de mais uma legislatura, quero 

expressar aqui minha alegria por podermos esta presentes neste plenário, peço aos 

presentes que continuem comparecendo as reuniões, esta casa recebem todos de braços 

aberto, parabéns a todos; O vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Hoje 

é dia de satisfação e muita alegria que estou aqui nesta noite, quero agradecer a todos que 

de alguma forma me ajudaram a chegar aqui, a emoção é grande, tive familiares que fizeram 

parte deste parlamento há anos atrás, hoje sou eu, irei trabalhar sempre pensando no povo 

palmarinos, vamos deixar divergências do lado de fora, somo representante do povo e 

devemos exercer nosso deve da melhor forma; O Vereador Ricardo Leão Praxedes saúda a 

todos os presentes. Quero parabenizar a todos que conseguiram se eleger nesta legislatura, 

parabéns a todos e sejam todos bem vindos, vamos trabalhar em prol do povo e exercer 

nosso papel. Nessa legislatura irei trabalhar arduamente e quero continuar fazendo um papel 

independente assim como na outra legislatura, peço a todos que juntos possamos fazer essa 

casa ser respeitada. Quero parabenizar o Nobre Par Sandro Jorge pela conquista de 

Presidente deste parlamento, tivemos anteriormente o Elvinho como nosso Presidente, 

pessoa humilde e democrática, espero que sua linha de pensamento seja parecida com a 

dele, seja bem-vindo e parabéns a todos: O Vereador Carlos Alberto Correia Basílio saúda a 

todos os presentes. O sentimento é de gratidão, quero parabenizar o Sandro Jorge pela  
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conquista de presidente, bem como aos demais pela conquista neste parlamento, peço a 

todos que sejamos unidos para que esta casa possa lutar pelo povo palmarino: O Vereador 

Wellington Ferreira dos Santos saúda a todos os presentes. Quero agradecer a presença de 

todos e convidar os membros da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final para 

analisarmos o projeto em questão na próxima quarta-feira as 09:00h. O Vereador Givanildo 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero agradecer a todos pela oportunidade e 

informar que estarei aqui para lutar pelo povo, caminhar em harmonia com todos vereadores 

desta casa: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos presentes. Quero 

parabenizar ao Nobre Par Sandro Jorge pela conquista da Presidência nesta legislatura, bem 

como aos demais, saiba que Vossa excelência terá todo o meu apoio no que for necessário. 

Não tenho dúvida que essa nova legislatura venha ainda melhor que antiga, tivemos muito 

embates e discussões, no entanto tínhamos harmonia, hoje temos ex secretários e ex 

vereadores, onde tem um conhecimento um pouco mais vasto da administração pública, 

espero que juntos possamos fazer um governo vasto, visando conquistas futuras para nisso 

município, parabéns a todos: O Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os 

presentes. Quero agradecer a todos que me confiaram seu voto nessa legislatura, não foi 

fácil, mais juntos somos forte, irei continuar minhas lutas como sempre tentando de alguma 

forma melhorar ainda mais no que eu puder, estarei sempre a disposição de todos: O 

Vereador Givanildo Vicente de Melo saúda a todos os presentes. Quero agradecer a todos 

que me permitiram chegar a este parlamento, tentarei fazer meu papel da melhor forma 

possível: O Vereador Edmilton Rodrigues da Silva saúda a todos os presentes. Hoje quero 

agradecer a todos os meus eleitores, cada voto foi conquistado com muito esforço, estou 

muito satisfeito pela conquista, obrigado aos nobres companheiros estarei sempre à 

disposição para lutar pelo direito da população junto com todos nesta casa, podem contar 

comigo: O Vereador Jailson Vicente de Melo saúda a todos os presentes. Quero parabenizar 

a Mesa Diretora, desejo que todos façam uma boa administração, aos demais vereadores 

parabéns, não é fácil ganhar uma eleição na nossa cidade. Agradeço ainda aos meus 

familiares, é um privilégio ter vocês, nossa família está bem representada, todos nós sempre 

procuramos ajudar o próximo com humildade, palmarinos podem contar comigo, irei votar 

em tudo que foi para o bem de todos: O Vereador Manoel da Silva saúda a todos os presentes. 

Quero parabenizar a Mesa Diretora pela conquista, bem como a todos os meus eleitores, 

estarei à disposição da população palmarina, é uma enorme satisfação esta volta a esta casa: 

O Vereador José Leonardo da Silva saúda a todos os presentes. Quero agradecer a todos os 

meus eleitores, estarei pronto para aprender com os mais experientes e quero que saibam 

que irei votar no que for melhor para população: O Presidente agradece aos Nobres Pares 

pelo voto de confiança onde fui eleito para administrar está casa, a bíblia diz que há um 

tempo para tudo, acredito que se fui eleito é porque chegou minha hora, estarei à disposição 

de todos no que for necessário e mais uma vez obrigado a todos. Não havendo mais orador 

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.   

  

  Sandro Jorge da Silva 

Vice-Presidente  

 

 

Emanuel Gomes Balbino 

2º Secretario                                             


