
ATA DA 51º QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos  quatorze (14) dias do mês de março de 2022, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, 

em seguida o 1° Secretário fez a chamada foi constatado a falta justificada do Vereador 

Edmilton Rodrigues da Silva, 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. 030/2022 - Gabinete do Prefeito – GAPRE em resposta a solicitação 

da SINTMUP, informa que está marcada para o dia 15/03/2022 as 09h, no Gabinete do Prefeito 

a reunião solicitada, a qual terá como pauta a abertura da mesa de negociação do ano de 2022 

e, serão avaliados as reinvindicações da classe dos servidores públicos municipais: Projeto 

de Lei nº. 008/2022 que modifica o nome das Ruas Antônio Ângelo da Silva e Manoel Lopes 

Silva para Avenida Deoclécio Bento da Silva. Após leitura a matéria foi encaminhada as 

comissões competentes para analise: Projeto de Lei nº. 002/2022 de autoria do Vereador 

Sandro Jorge da Silva que Dá nome ao Conjunto Residencial Jardim dos Quilombos bem como 

especifica sua localização. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes juntamente 

com seu respectivo parecer, em seguida foi encaminhada para sanção do prefeito: Projeto de 

Lei nº. 005/2022 de autoria do Vereador Sandro Jorge da Silva que Dá nome a Ruas do 

Conjunto Residencial Jardim dos Quilombos bem como especifica sua localização. Após 

discussão a matéria foi aprovada pelos presentes juntamente com seu respectivo parecer, em 

seguida foi encaminhada para sanção do prefeito: Requerimento nº. 002/2022 de autoria do 

Vereador Manoel Messias da Silva, requer do Gestor Municipal com cópia para o Secretario de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas que torne o mangue seco um espaço público para 

lazer. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: facultada a palavra o Vereador 

Givanildo Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Solicita da Secretaria de Educação que 

seja realizado e informado a esta casa legislativa qual o número de aluno na rede pública 

municipal portadores de portadores de deficiência – PCD, para que possamos ficar cientes e, 

assim podermos falar com propriedade sobre o assunto. Requer do Diretor da Equatorial do 

município com cópia ao Chefe Executivo Geral do Estado para que seja realizado serviços de 

reparos em toda rede elétrica e transformadores da Sementeira, somos sabedores de que hoje, 

o que onde era uma zona rural está repleta de moradias e, venho sendo procurado com 

bastante frequência para que interceda nesse sentido, pois a falta de energia é constante 

naquela localidade, causando transtornos aos moradores, nada mais justo que sejam 

realizados esses reparos ou toda instalação de novos transformadores. 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 

ESTADO DE ALAGOAS 


