
ATA DA 26° VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos nove (09) dias do mês de agosto de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando as faltas 

justificadas dos Vereadores Carlos Alberto Correia Basílio, Manoel da Silva e Ricardo 

Leão Praxedes, presentes os demais Edis, havendo quórum suficiente o Presidente 

deu início à sessão ordinária. Após a leitura da ata anterior a mesma foi aprovada 

pelo presente: Ofício nº. 013/2021 da Secretaria Municipal de Industria e Comercio em 

resposta ao Ofício nº. 160/2021, informa que a missão desta secretaria era de divulgar 

a linha de credito, acolher documentações e protocolar diretamente com o setor 

responsável da Desenvolve para concluir a missão. Em relação a quantidade ou 

liberação quero aqui dizer que só posso responder pela quantidade de processos 

enviados a Agencia de Fomentos Desenvolve até porque no momento que os 

mesmos são enviados nós não temos retorno das possíveis aprovações ou 

indeferimentos por conta do sigilo bancário, vale lembrar que prerrogativa da 

desenvolve todo e qualquer contato direto com o MEI: Requerimento nº. 006/2021 de 

autoria do Vereador Wellington Ferreira, requer da Superintendência da LUZUP que 

seja retirado um poste que atrapalha a visibilidade de quem utiliza o cruzamento. 

Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento 

nº. 003/2021 de autoria do Vereador Givanildo Gomes, requer do Gestor Municipal 

com cópia ao Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Pública que seja 

duplicada fazendo um canteiro central a via que dar acesso à Rua Juvenal Mendonça, 

tendo início no trecho que tem espaço para duplicação até a loja de carros Fiat Mavel. 

Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: Indicação nº. 

001/2021 de autoria do Vereador Givanildo Gomes, indica ao Gestor Municipal, bem 

como o Secretário de Planejamento, Gestão e Projetos a construção de uma pista de 

vaquejada na antiga rua do jatobá. Após discussão a citada Indicação foi aprovada 

pelos presentes: Indicação nº. 001/2021 de autoria do Vereador Emanuel Gomes 

Balbino, indica ao Gestor Municipal que seja construída uma extensão do PSF 

(Programa de Saúde da Família) do Conjunto Habitacional Nova Esperança. Após 

discussão a citada Indicação foi aprovada pelos presentes. O Presidente informar a 

todos os presentes que na próxima quinta-feira 12/08/2021 iremos ter reuniões com 

o Contador do Município Manoel Lima e o Gerente da Caixa Econômica onde o 

assunto a ser discutido será a questão dos precatórios do FGTS, em seguida temos 

reunião com o Procurador do Município o senhor Alan Belarmino: Facultada a palavra 

o Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Solicita do 

Secretário de Municipal de Administração com cópia a Secretaria Municipal de 

Educação que seja informado a este poder o desenvolvimento da situação dos 

ESTADO DE ALAGOAS 



Precatórios do FUNDEF dos funcionários da educação, são inúmeros os 

profissionais que me abordando em busca de informações nesse sentido: O 

Vereador marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Requer do Secretário 

Municipal de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizado uma 

limpeza nos córregos na rua principal do Conjunto habitacional do Newton Pereira. 

Após discussão o requerimento foi aprovado pelos presentes. O Presidente agradece 

a presença do Serginho, seja sempre bem-vindo a esta 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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