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Aos sete (07) dias do mês de fevereiro de 2022, o Presidente deu início a Sessão 

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

dos Vereadores Givanildo Vicente de Melo, Jailson Vicente de Melo, Jose Leonardo da 

Silva e Manoel da Silva, 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. 057/2022/GAB/SMS, informa a este Poder 

Legislativo que no dia 15/02/2022 irá ser realizada a prestação de contas detalhadas 

do 1º e 2º Quadrimestre: Ofício nº. 058/2022/GAB/SMS, em resposta ao ofício nº. 

011/2022, informa que que já está disponível os serviços de atendimento de casos 

relacionados a COVID-19, atualmente a mesma funciona atualmente defronte ao Posto 

Zé de Lima. Informa ainda que os serviços continuam sendo ofertados da mesma 

forma funcionavam no conjunto Padre Donald: Ofício nº. 059/2022/GAB/SMS, em 

resposta a Indicação nº.001/2022 de autoria do vereador Emanuel Gomes Balbino, 

informa que sobre a extensão para suporte no atendimento da UBS do Conjunto Nova 

Esperança, é inviável no momento, pois o Ministério da Saúde não abriu Portaria para 

Credenciamento novas Equipes de PSF. A solicitação que a referida indicação apenas 

poder ser executada mediante Edital e Portaria oriunda do Ministério da Saúde, que 

disponibiliza recurso com esse fim: Ofício nº. 063/2022/GAB/SMS em resposta ao 

Ofício nº. 004/2022, informa que o Hospital Regional da Mata está levando a 

necessidade a Secretária de Saúde do Estado o atendimento a pacientes externos que 

necessitam de hemodiálise: Projeto de Lei nº. 003/2022 de autoria do executivo, que 

dispõe sobre a remissão de créditos tributários e não-tributários. Após leitura a citada 

matéria foi encaminhada as comissões competentes: Requerimento nº. 010/2022 de 

autoria do Vereador Marcos Correia Leite, requer da Diretor da Guarda Municipal, com 

cópia aos Secretários de Administração e Planejamento, Gestão e Projetos que seja 

providenciado três viaturas motocicletas a disposição dos Agentes, temos um 

território extenso e, com toda certeza essa aquisição irá fortalecer a segurança da 

nossa cidade: Facultada a palavra o Vereador Marcos Correia Leite saúda a todos os 

presentes. Hoje quero expressar meus sentimentos sobre um recente acontecimento 

que foi o falecimento do Avó, sou extremamente grato por ter sido Neto e poder levar 

seu nome aonde eu for, foram meus primeiros exemplos de vida, minha referência de 

vida, tenho comigo o legado de levar o entretenimento a todos, pois meu Avó era 

produtor e eventos, obrigado por tudo. O Presidente Sandro Jorge lamenta a morte do 

senhor Manoel Leite, uma pessoa de um coração enorme que tive o prazer de 

conhecer. Quero emitir uma Moção de Pesar em nome deste Poder Legislativo e meus 

sentimentos a Nobre Vereador Marcos Filho e toda sua família: O Vereador Marcio 

Paulino saúda a todos os presentes. Hoje quero agradecer a Deus, minha família, bem 

como a família Praxedes em principal na Pessoa do Ricardo Praxedes, todos que me 
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concederam os 129 votos e a todos neste Poder Legislativo que me recebeu muito 

bem. O Presidente parabeniza o Nobre Par Marcio Paulino, hoje quero informar que 

nesta casa legislativa eu priorizo a paz, acredito que Vossa Excelência irá poder contar 

com todos, temos uma legislatura muito tranquila, todos homens de bem e pais de 

família e que prezam pelo direito do povo, seja bem vindo: O Vereador Givanildo 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Hoje quero parabeniza o Nobre par Marcio 

Paulino, seja bem vindo. Quero expressar aqui meus agradecimento ao Secretário de 

Agricultura Sandro Couto pelo atendimento sobre a revitalização das estradas nos 

Assentamentos Morro das Graças e Mangabeiras, quando solicitamos é um pedido do 

povo e o atendimento nos deixa muito feliz. Quero agradecer também a Secretaria de 

Educação Maria Madalena pela implantação das sala do EJA nos Assentamentos 

Mangabeiras, Morro das Graças e Sitio Paus Brancos, é gratificante quando um anseio 

da população é atendido. Nosso papel é ouvir a população e validar cada solicitação, 

todos os pedidos levados por nos aos Secretários são da população, fomos eleitos 

para lutar pelo direito de cada um deles. 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 


