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Aos  vinte e um (21) 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: Convite da Secretaria de Educação, convida a 

todos os Nobre Edis a participar do Chá da Tarde onde será discutido o tema de 

Inclusão e Foco, com o objetivo de fortalecer a rede para o desenvolvimento integral 

dos estudantes.  Ofício Circular da Diretoria do Hospital São Vicente de Paulo nesta 

cidade, comunica a este Poder Legislativo, bem como a população palmarina que as 

atividades SUS da Maternidade Santa Catarina serão suspensas a partir do dia 

01/04/2022, contudo estaremos a disposição das secretarias de saúde municipal e 

estadual para acordamos quais serviços serão mantidos a partir de 01/04/2022, nos 

colocamos a disposição para maiores informações; Projeto de Lei nº. 003/2022 de 

autoria do Vereador Givanildo Gomes da Silva, dispõe sobre o acompanhamento 

integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade – TDAH. Após discussão a matéria foi aprovado juntamente com seu 

respectivo parecer e encaminhada para sanção do Prefeito: Veto à Emenda 

Modificativa nº. 001/2022 do Projeto de Lei nº. 024/2021 – Lei Orçamentaria Anual – 

LOA para o exercício financeiro de 2022. Após leitura foi apresentado o Parecer nº. 

001/2022 conjunto das Comissões Permanentes de Legislação Justiça e Redação Final 

e Finanças Orçamento, a qual mantem o valor de 10% (dez por cento) no seu Artigo 4º, 

optando assim pela derrubada do veto. Após discussão o parecer foi aprovado pelos 

presentes. Seguindo o parecer conjunto apresentado pelas comissões e após toda 

tramitação o Projeto de Lei nº. 024/2022 foi votado secretamente como determina o 

nosso Regimento Interno, em seguida foi apurado a votação e constado 14 (quatorze) 

votos “sim”, acatando assim a matéria na essência da aprovação por este Poder 

Legislativo, ou seja com a Suplementação Modificada no valor de 10% (dez por cento) 

no seu Artigo 4º, em seguida a matéria foi encaminhado para sanção do Prefeito:  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 


