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Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

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

dos Vereadores Almir Belarmino da Silva, Carlos Alberto Correia Basílio, Edmilton 

Rodrigues 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 pelos presentes: Ofício nº. 615/2021 – GSMS – UPA em resposta ao 

Ofício nº. 254/2021 de autoria do Vereador Neto Cavalcanti, informa a atualização do 

Boletim da COVID-19: Ofício nº. 283/2021 em resposta ao Ofício nº. 235/2021-

GAPRE/PLUP/AL de autoria do Presidente Sandro Jorge, informa que já está 

municipalidade faz-se a tenta aos anseios da população palmarina quanto a reformas de 

escolas dentre outras coisas: Projeto de Lei nº. 010/2021 de autoria do Vereador Manoel 

da Silva que dispõe a Concessão de Títulos de Cidadão Honorário ao senhor Mosart da 

Silva Amaral. Lido e encaminhado as comissões competentes para análise: Facultada a 

palavra o vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Requer da 

Superintendência da SMTT com copias aos Secretários de Administração e 

Planejamento, Gestão e Projetos, que seja construída um bifurcação na entrada que dar 

acesso ao Bairro Novo chamado Morada das Arvores, hoje temos uma grande 

quantidade de moradores na localidade, onde aumenta o fluxo de veículos circulando 

pelo local, recentemente já tivemos alguns acidentes infelizmente. Após discussão o 

citado requerimento foi aprovado pelos presentes: O Vereador Marcos Correia Leite 

saúda a todos os presentes. Requer do Secretário de Administração com cópia ao Gestor 

Municipal para que seja realizado uma reforma estrutural e organizacional na Secretaria 

de Meio Ambiente, a qual atualmente funciona junto a Secretaria de Agricultura, trata-se 

de uma secretaria que hoje cresceu bastante e que merece mais atenção. Após 

discussão o citado requerimento foi aprovado pelos presentes. Solicita do Diretor do 

SAAE que seja marcada uma reunião, onde teremos como pauta a constante falta de 

agua em nosso município, peço a colaboração dos Nobres Pares para que juntos 

possamos entender a situação e, assim possamos dar uma explicação para população. 

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 
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