
ATA DA 9° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Ao oitavo (8) dias do mês de março de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

constatando a faltas justificadas dos Vereadores Almir Belarmino da Silva, Edmilton 

Rodrigues da Silva e José Leonardo da Silva, presentes os demais Vereadores. 

Havendo quórum suficiente o Presidente deu início a sessão ordinária. O 1° 

Secretário fez a leitura do expediente da semana e ordem do Dia: Oficio SEMAS n° 

069/2020, assunto a Secretaria Municipal de Assistência Social, vem por meio deste 

encaminhar a Vossa Excelência os balancetes do Fundo Municipal de Assistência 

Social – SEMAS, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020: Portaria n°. 

045/2021 informa que a câmara municipal de vereadores de união dos palmares não 

irá ser aberta ao público,  e iremos funcionar apenas com serviços internos e as 

sessões serão de portas fechadas e transmitidas online: Oficio n° 004/2021 do 

Gabinete do Vereador Marcos Correia Leite para a Secretaria Municipal de Saúde,  

solicita informações de possíveis irregularidades no transporte de pacientes que 

realizam Hemodiálise: Requerimento de autoria do Vereador Givanildo Gomes da 

Silva para o S.r. Secretário de Administração Jandylson Vasconcelos Gomes e a 

Superintendente Municipal de Trânsito SMTT para que seja colocado um tacho no 

cruzamento que liga a Rua São Vicente e Alto do Cruzeiro, temos tido alguns 

acidentes neste local, peço que seja resolvido o mais breve possível. Após discussão 

o referido requerimento foi aprovado. Indicação n°. 002/2021 do Gabinete do Vereador 

Wellington Ferreira dos Santos onde requer do Sr. Secretário Municipal de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas Antônio Lopes da Silva Neto e ao S.r. 

Secretário de Administração Jandylson Vasconcelos Gomes para que façam uso de 

sua competência para que seja construída uma ponte sobre o Rio que liga os Bairros 

Sagrada Família precisamente na Avenida Dandara para o conjunto Residencial 

Newton Pereira especificamente na quadra L. Em discussão a indicação acima citada 

o mesmo foi aprovado pelos presentes: Requerimento n°.004/2021 Gabinete do 

Vereador Wellington Ferreira dos Santos e ao S.r. Secretário de Administração 

Jandylson Vasconcelos para que façam uso de sua competência para que seja 

construído o acesso ao Povoado Muquém, visando facilitar a locomoção dos 

moradores e turistas que frequentam essa localidade. Em discussão ao requerimento 

acima citado o mesmo foi aprovado pelos presentes. Indicação n° 002/2021 do 

Vereador Manoel Messias da Silva requer da Sra. Secretaria Municipal de Educação 

Maria Madalena da Silva que seja feita a contratação de mais Psicólogos e 

Assistentes Sociais, na área da educação temos apenas dois psicólogos e dois 

assistentes sociais em nosso município para 11 mil alunos onde 200 são alunos 
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especiais. Em discussão a indicação acima citada a mesma foi aprovada pelos 

presentes: O vereador Manoel da Silva requer das Secretarias Municipais de 

Agricultura, Meio Ambiente, Administração e Secretaria de Urbanização, Habitação e 

Obras Públicas para que seja recuperada a estrada que dar acesso ao sitio pelada, 

bem como a estrada que dar acesso a cidade de Joaquim Gomes, são inúmeros os 

pedidos nesse sentido, peço que seja resolvido o mais breve possível. Em discussão 

a indicação acima citada a mesma foi aprovada pelos presentes: O Vereador Manoel 

da Silva requer do Gerente Geral do Banco do Bradesco e do Comandante do 2º BPM 

que seja tomado providencias quanto aglomerações frequentes na porta do citado 

banco, trata-se de pessoas idosas dentre outras, estamos vivendo dias difíceis, 

prevenção é essencial nesse momento. Em discussão a indicação acima citada a 

mesma foi aprovada pelos presentes. O Vereador Givanildo Gomes da Silva requer 

do Sr. Secretário de Administração Jandylson Vasconcelos Gomes e ao 

Superintendente de Iluminação Pública Bruno Pedrosa Menezes que seja restaurada 

toda fiação e seja feita substituição de postes na avenida Dr Antônio Arecipo, pede 

ainda que seja seguido o projeto realizado na Avenida Monsenhor Clóvis Duarte: O 

Vereador Ricardo Leão Praxedes requer do senhor Prefeito e dos Secretários de 

Administração e Planejamento gestão e projetos informações acerca de possível 

desapropriação de uma área localizada na fazenda do senhor José Ricardo, se a 

informação é verdadeira, para qual finalidade será área e que projetos já estão em 

andamento para essa área. 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. 

 

 

 

 

 

 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 

 

 

 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 


