
ATA DA 6° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Ao oitavo (8) dia do mês de fevereiro 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 Manoel da Silva, Edmilton Rodrigues da Silva e Almir 

Belarmino da Silva, presente os demais Vereadores. Havendo quórum suficiente o 

Presidente deu início a sessão ordinária. O 1° Secretário fez a leitura d expediente da 

semana e ordem: O ofício n°. 028/2021 da Secretaria Municipal de Administração em 

resposta ao ofício de n°. 09/2021 informando sobre a chegada do Parque de Diversões: 

Oficio n°. 20264785/2021 Correios e telégrafos, solicitando Mapa em formato de PDF 

constando perímetro urbano, perímetro dos bairros e denominação das vias: Oficio n°. 

02/2021 do Conselho Municipal de Saúde convidando o Poder Legislativo para participar 

da reunião do CMS que acontece a cada mês no auditório da Secretaria Municipal de 

Saúde: Oficio n ° 060/2021 em resposta ao oficio n° 08/2021 GAPRE/PLUS/AL 

encaminhamento do cronograma de vacinação do COVID 19: Oficio n° 061/2021 em 

resposta ao oficio n° 07/2021 sobre subsídios e operação da campanha nacional de 

vacinação contra a COVID 19: O projeto de lei de n° 001/2021 que institui o dia municipal 

da conscientização as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) a ser 

comemorado anualmente no dia 2 de abril e a semana municipal de conscientização do 

autismo. Lido e encaminhado as comissões competentes: Oficio n° 003/2021 do gabinete 

do vereador Marcos Correia Leite ao senhor Secretario de Urbanização, Habitação e 

Obras Públicas solicitando a recuperação e limpeza da praça pública do residencial 

Francisco vieira, as margens da BR 104: Requerimento n° 001/2021 do gabinete do 

vereador Marcos Correia Leite requerendo ao Superintende de Iluminação Pública a 

instalação da iluminação as margens da BR 104, mais precisamente entre o posto da 

Usina Laginha até a entrada da cidade, devido a reclamação de moradores. Em discussão 

o requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos presentes: Requerimento n° 

001/2021 do gabinete do vereador Emanuel Gomes Balbino requerendo do Secretário de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas e da senhora Superintende da SMTT, requer 

seja construída uma faixa elevada (lombofaixa) na avenida monsenhor Clóvis Duarte, 

próximo ao cruzamento com a rua república dos palmares, por se tratar de um 

cruzamento bastante movimentado em decorrência da localização e do grande fluxo de 

pedestre. Em discussão ao requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos 

presentes: Requerimento n° 001/2021 do gabinete do vereador Wellington Ferreira dos 

Santos requerendo do senhor secretário de urbanização, habitação e Obras Públicas que 

seja retomado o calçamento das Ruas José Belarmino, Maria de Alencar Gonçalves e 

Manoel Félix dos Santos, todas localizadas no Bairro Roberto Correia de Araújo. Em 

discussão ao requerimento acima citado o mesmo foi aprovado pelos presentes. 

Indicação n° 001/2021 do gabinete do vereador Wellington Ferreira dos Santos ao senhor 

Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas Indica ao Nobre Secretario que 

faça uso de sua competência para que seja construída uma ponte sobre o rio que liga os 

bairros, precisamente nas Ruas Antônio Ângelo no Bairro Abolição e Rua Amélia 

Mendonça no bairro Roberto Correia de Araújo. Após discussão a indicação foi aprovada 
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pelos demais presentes: O presidente facultou a palavra aos demais vereadores: O 

vereador Givanildo Gomes da Silva saúda todos os presentes e fala sobre a semana do 

autismo, parabeniza o projeto do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto e informa a 

todos presentes que existe um plano de doação de um terreno de 90m² para a construção 

do centro de apoio ao Autismo. O vereador Marcos Correia Leite saúda a Mesa Diretora 

e todos os convidados, explana sua preocupação com a iluminação da BR 104 e com 

acidentes. Requer do Secretário Municipal de Iluminação Pública a iluminação da região 

próximo ao residencial Francisco Vieira e pede a ajuda dos demais vereadores. O 

vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a Mesa Diretora e os demais presentes. Solicita 

do senhor Secretário de Urbanização, Habitação e Obras Públicas informações sobre o 

andamento da Obra na Praça Padre Cícero. Solicita ainda do Secretário de Urbanização, 

Habitação e Obras Públicas informações sobre o Andamento da Obra do Mercado 

Público Municipal. Requer do Secretário de Urbanização, Obras Públicas que seja 

colocado manilhas na travessia que liga os bairros Sagrada Família - Mutirão e Fazenda 

Frios, com a finalidade de melhorar a travessia dos estudantes que utilizam aquela 

travessia principalmente no inverno: O vereador Manoel Messias saúda a todos os 

presentes e requerer ao Superintendente de Iluminação Pública que faça a recuperação 

da iluminação do Sitio Santa Maria. Em discussão ao requerimento acima citado o 

mesmo foi aprovado pelos presentes: O vereador Marcos Correia Leite saúda a Mesa 

Diretora e todos os convidados. Solicita do Secretário de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas que seja consertado o carro coletor de lixo, pois o mesmo deixa resíduo de lixos 

em todo o trajeto, deixando as ruas com mal odores, peço que este problema seja 

resolvido o mais breve possível.  Quero parabenizar o Vereador Cavalcante Neto pelo 

projeto de Lei apresentado, devemos tratar o Autismo com extrema importância: O 

vereador José Leonardo da Silva solicita do senhor Secretario de Urbanização, Habitação 

e Obras Públicas que seja realizada a coleta de metralhas no bairro Nova Esperança 

devido ao crescimento do Bairro e novas construções e reformas dejetos são deixado 

nas ruas. 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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