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

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

justificadas dos Vereadores Almir Belarmino da Silva, Manoel da Silva, Wellington 

Ferreira dos Santos, presente 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. 012/2022, em resposta ao Ofício nº. 027/2022 – 

GAPRE/AL, informa que já se encontra em fase de execução a referida obra que irá 

conectar as regiões do Loteamento Zumbi dos Palmares e Rua do Jatobá: Ofício nº. 

003/2022, em resposta ao Ofício nº. 173/2022 – GAPRE, informa que já está em curso 

o processo de cadastramento dos microempresários individuais (MEIs) de no 

município para aquisição dos referido espaços comerciais: Ofício nº. 002/2022, em 

resposta ao Ofício nº. 172/2021-GAPRE, informa que encontra-se em planejamento 

estratégico na Administração a construção de uma Escola pública municipal na região 

do Conjunto Habitacional Nova Esperança: Projeto de Lei nº. 005/2022 de autoria do 

Vereador/Presidente Sandro Jorge da Silva, que Dá nome a Ruas do Conjunto 

Residencial Jardim dos Quilombos. Após leitura a matéria foi encaminhada as 

comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 006/2022 de autoria do 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto, que Dispõe sobre a Criação do Programa 

Municipal de Incentivo ao Esporte e lazer e do Conselho Municipal de Esporte. Após 

leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes para analise: Projeto de 

Lei nº. 007/2022 de autoria do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, que Dá nome ao 

Parque de Exposição Agrícola Nestor jacinto de Souza. Em discussão o autor da 

matéria externa algumas palavras sobre o homenageado, agradece a presença dos 

familiares e amigos, bem como o apoio dos Nobres pares na aprovação da matéria. 

Após discussão o citado projeto foi aprovado juntamente com seu respectivo parecer 

e sua Emenda Modificativa nº.003/2022, em seguida enviado para sanção do Prefeito. 

Requerimento nº. 009/2022 de autoria do Vereador Carlos Alberto Correia Basílio, 

requer do Gestor Municipal com cópia ao Secretário de Agricultura a reforma do 

Mercado Público Municipal localizado no Distrito de Rocha Cavalcante. Após 

discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: Requerimento nº. 003/2022 de 

autoria do Vereador Givanildo Gomes da Silva, requer do Gestor Municipal com cópia 

ao Secretário de Meio Ambiente a construção de um poço artesiano no Povoado Santa 

Fé próximo a escola municipal. Após discussão a matéria foi aprovada pelos 

presentes: Facultada a palavra o Vereador Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os 

presentes. Solicita do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Alagoas informações acerca da nova instalação do quartel em nosso município, 

existem licitação para aquisição do espaço, quais medidas estão sendo tomadas para 

resolução da situação.  Em reunião recente foi levantado a hipótese de o mesmo iria 
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funcionar no espaço onde funcionava o DER, no entanto não tivemos mais nenhuma 

informação oficial sobre o assunto, situação que nos deixa preocupados, pois a 

cobrança por informações da população é constante e, na qualidade de fiscalizador 

tenho obrigação de buscar esclarecimento junto aos responsáveis para poder falar 

com propriedade sobre tudo:  O Vereador Manoel Messias da Silva saúda a todos os 

presentes. Solicita do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja 

realizado uma vistoria na grande na avenida que está sendo construída ligando os 

bairros abolição e roberto correia de Araújo, com a chuvas recentes tivemos alguns 

pontos negativos na estrutura da obra, é necessário que sejam construídas valetas 

dentre outras medidas para as chuvas escoa, não podemos perder uma obra do porte 

daquela que mesmo ainda não concluída já vem beneficiando tanto a nossa cidade. 

Solicita do Secretário de Administração que seja informado a este Poder Legislativo o 

andamento da obra de calçamento do Conjunto Padre Donald, a obra está parada no 

momento e, os moradores daquela localidade me procura bastante em busca de 

informações. Requer do Secretario de Urbanização, Habitação e Obras Públicas que 

seja revitalizada a estrada que dar acesso direto a escola municipal Edvar de Souza, 

pois sempre que chega os períodos chuvosos o acesso fica intransitável para alunos, 

professores dentre outros que necessitam se dirigir a citada escola. 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 


