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Aos trinta (30) 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 Edmilton Rodrigues da Silva, Givanildo Gomes da Silva, 

Jailson Vicente de Melo 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 pelos presente: Projeto de Lei nº. 014/2021 que dispõe 

sobre a Doação de um Terreno ao Governo do Estado de Alagoas. O Projeto de lei foi 

lido e encaminhado as comissões competentes para análise: Projeto de Lei nº. 

015/2021 que dispõe sobre a correção inflacionada salarial dos servidores da 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED. O Projeto de lei foi lido e encaminhado 

as comissões competentes para análise: Requerimento nº. 003/2021 de autoria do 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto, requer da Secretaria de Urbanização, 

Habitação e Obras Públicas que seja providenciado lixeiras nas vias públicas para 

melhor organização da limpeza urbana. Após discussão o citado requerimento foi 

aprovado pelos presentes: Requerimento nº. 004/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Alves Cavalcanti Neto, requer da Secretaria de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas e Secretaria de Meio Ambiente a construção de um parque infantil na Praça 

do Loteamento Jaguaribe. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos 

presentes: Requerimento nº. 002/2021 de autoria do Vereador Emanuel Gomes 

Balbino, requer do Gestor Municipal que seja reformada a Praça Santa Quitéria 

localizada na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros. Após discussão o citado 

requerimento foi aprovado pelos presentes: Requerimento 007/2021 de autoria do 

Vereador Wellington Ferreira dos Santos, requer da Secretaria de Saúde que seja 

providenciado uma ambulância para o Bairro Roberto Correia de Araújo. Após 

discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: Facultada a palavra 

o Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Requer do 

Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja recuperado todo o 

calçamento da entrada do Conjunto Habitacional Nova Esperança. Após discussão o 

mesmo foi aprovado pelos presentes: O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a 

todos os presentes. Requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras 

Públicas com cópia ao Gestor Municipal que seja construído uma Quadra Esportiva 

próximo a escola localizada no Povoado Várzea Grande, essa uma reivindicação dos 

jovens e moradores daquela localidade, temos que incentivar a pratica esportiva em 

nossa cidade. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes: 

O Vereador José Leonardo da Silva saúda a todos os presentes. Requer so Secretario 

de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja construído uma base de 
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proteção as margens do córrego localizado no Conjunto Habitacional Nova 

Esperança. Após discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes. O 

Vereador Carlos Alberto Correia Basílio saúda a todos os presentes. Requer da 

Secretaria de Saúde que seja tomado providencias quanto a Agente de Saúde 

Marilene a qual faz atendimentos no Sitio Pindoba II, segundo informações dos 

moradores a mesma vem negligenciando os atendimentos deixando toda a área 

descoberta sem nenhum tipo de informação ou assistência: O Vereador Wellington 

Ferreira dos Santos saúda a todos os presentes. Requer do Gestor Municipal com 

cópia a Secretaria de Saúde que seja providenciado o retorno dos atendimentos da 

SAMU em nosso município, faz alguns meses que estamos sem esse atendimento: O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto solicita do Presidente que seja solicitado da 

Prefeitura que seja informado aonde será a área que será doada para construção da 

CISP III, pois o projeto não faz essa referência para que possamos votar na matéria 

com segurança. O Presidente concorda com o pedido do Nobre Par Neto Cavalcanti 

e informa que essa retificação será solicitada. O Presidente solicita o apoio dos 

Nobres Pares sobre a priorização da construção do Matadouro Público em nossa 

cidade, a classe está sofrendo com preços altos e sem condições de trabalho para 

que os mesmos possam oferecer esse serviço ao município. Diante do exposto 

solicito que juntos possamos nos reunirmos com o Prefeito para levarmos 

pessoalmente esse assunto a discussão. 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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