
ATA DA 4º QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  
  

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de janeiro de 2021, o Presidente Sandro Jorge da 

Silva deu início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a chamada de presença 

dos Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Carlos Alberto Correia Basílio e 

Ricardo Leão Praxedes presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata 

anterior que após discussão a mesma foi aprovada pelos presentes: O 1º Secretário fez a 

leitura da ordem do dia e expediente da semana; Ofício nº. 006/2021 do Gabinete do Prefeito, 

relação dos ocupantes de Departamentos e Setores primários do Poder Executivo: Facultada 

a palavra o Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Hoje em especial 

quero parabenizar meu avó que está fazendo idade nova, um exemplo de trabalhador, estou 

grato também por a melhora da minha vó, esta hospitalizada no Hospital Regional em nossa, 

onde está sendo muito bem tratada, quero parabenizar o Govenador do Estado pelo hospital. 

Sobre meu posicionalmente contrário ao retorno as aulas presenciais, gostaria de solicitar 

da Secretaria de Saúde que seja estudada a possibilidade de priorizar a imunização dos 

profissionais da Educação, pois com o retorno das aulas o risco para estes profissionais é 

eminente, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS a maioria das crianças e jovens 

são assintomáticos: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 

Hoje quero parabenizar a Secretaria de Saúde Geanny Vergeth, bem como aos profissionais 

de saúde pelo o início do ciclo de vacinação a COVID-19, uma vitória diante de tudo que 

temos vivido ao longos desses meses de pandemia. Diante de tudo quero solicitar da 

Secretaria de Saúde que enviei para esta casa o Cronograma de Vacinação, acredito que pela 

competência da mesma já esteja pronto, precisamos estar ciente e podermos responder as 

perguntas da população com propriedade. Quero ainda solicitar do Secretário Geral de 

Administração que seja informado e a este Poder Legislativo ser é verídica a informações de 

que irá se instalar em nossa cidade o Parque de Diversão, tenho ouvido bastante rumores 

sobre o assunto, se for verdade nos informe quais critérios foi usado para tal medida, e quais 

medidas irão ser tomada para prevenção da COVID-19, temos que lembrar que ainda estamos 

em meio a uma pandemia, temos que ser cuidadosos quanto a isso, damos um grande 

avanço, ainda tem muito trabalho a ser feito até que tudo volte à normalidade: O Vereador 

Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Solicita do Diretor do SAAE que seja 

viabilizado um caixa D’agua para os moradores do movimento sem teto na entrada da cidade, 

venho recebido inúmeros pedidos nesse sentido. 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.   
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