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Aos vinte e três (23) dias do mês de maio de 2022, devido à falta justificada do 

Presidente Sandro Jorge da Silva o Vice-Presidente assumiu o comando dos trabalhos 

e deu início a Sessão Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada dos Edis e 

foi constatado as faltas justificadas dos Vereadores Manoel da Silva, Sandro Jorge da 

Silva 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: Ofício nº. 004/2022 da Paroquia de Santa Luzia 

de Siracusa, solicita dos Nobres Pares apoio para realização da Festa em alusão as 

comemorações de Santa Luzia de Siracusa que será realizada nos dias 26 a 28 de maio 

de 2022 no Conjunto Habitacional Nova Esperança, temos como objetivo o 

crescimento espiritual e confraternal: Projeto de Lei nº. 007/2022 de autoria do Poder 

Executivo que Institui o Programa Minha Moradia. Após leitura a matéria foi 

encaminhada as comissões competentes para analise: Requerimento nº. 006/2022 de 

autoria do Vereador Givanildo Gomes, requer da Superintendência da LUZUP reparos 

e troca de braços e lâmpadas no Sitio Paus Brancos. Após discussão a matéria foi 

aprovada pelos presentes: Indicação nº. 001/2022 de autoria do Vereador Manoel 

Messias, indica ao Gestor Municipal a realização de eventos evangélicos com cantores 

gospel, atualmente temos uma população evangélica de mais de 10% em nosso 

município, logo eventos dessa natureza irá alegrar inúmeros pessoas. Após discussão 

a matéria foi aprovada pelos presentes: Facultada a palavra o Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Nesta noite quero apenas expressar 

minha gratidão pelo presente que ganhei do amigo Nicanor Filho, fui presenteado com 

um livro de sua autoria, o qual expressa um pouco da história da nossa cidade, ilustre 

palmarino, jornalista, professor e contador de histórias, o qual muito contribui com a 

cultura da nossa cidade, me sinto honrado em receber esse presente e poder fazer 

parte dessa trajetória, parabéns: 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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