
ATA DA 44º QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos dezessete (17) dias do mês de janeiro de 2022, 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, Givanildo Vicente de Melo, Manoel da Silva, Paulo 

Alves Cavalcanti Neto, Ricardo Leão Praxedes e Wellington Ferreira dos Santos, 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: Por não haver ordem 

do dia nem expediente da semana o Presidente facultou a palavra aos Nobres pares. Com 

a palavra o Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os presentes. Quero 

agradecer a presença do Deputado Federal Fernando Rodolfo na Audiência Pública do dia 

14 janeiro 2022 em nossa cidade, foi uma honra poder contar com o apoio do Nobre 

Parlamentar em demanda importante para nossa cidade que é os Precatórios do FUNDEF 

e Rateio do FUNDEF, apoiar a educação é um ato de alta relevância para o 

desenvolvimento: O Presidente em nome de todos os agradece a visita do Secretário 

Nacional de Atenção Primaria a Saúde o senhor Raphael Câmara Medeiros Parente em 

nosso município no dia 17 do corrente mês e ano, uma pessoa extremamente simples, nos 

deu toda atenção, esclareceu duvidas, tivemos ainda um importantíssimo avanço na 

Vacinação contra a COVID-19, vacinamos a primeira criança quilombola, essa luta é de 

todos: O Vereador Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Solicita do Diretor 

do SAAE que seja providenciado alguns reparos quanto a alguns esgotos que estão a céu 

aberto nas proximidades da Rua Antônio de Moraes, Abdom Verissimo e o Conjunto Nova 

Esperança: O Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Quero 

agradecer ao Secretário de Agricultura Sandro Couto pelo atendimento ao pedido de 

recuperação da estrada que dar acesso ao Sitio do Fundo do Surrão. Quero ainda solicitar 

do mesmo que seja realizado um trabalho de recuperação nas estradas que dar acesso 

aos Assentamentos Mangabeiras. 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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