
ATA DA 62º SEXAGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos seis (06) dias do mês de junho de 2022, o Presidente deu início a Sessão Ordinária, em 

seguida o 1° Secretário fez a chamada foi constatado as faltas justificadas dos Vereadores 

Carlos Alberto Correia Basílio, Givanildo Vicente de Melo, Manoel Messias 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: Projeto de Lei nº. 10/2022 que Institui o Programa Municipal de Incentivo ao 

Produtor Rural. O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto solicita que o Secretário de 

Agricultura para que o mesmo explane qual o objetivo real da matéria, porque pelo que li no 

conteúdo da matéria as obrigações citadas já fazem parte das atribuições da Secretaria de 

Agricultura. O Presidente Sandro Jorge acata a sugestão do Nobre Par Neto Cavalcanti e pede 

que seja enviado um convite ao Secretário Sandro Couto para fins de esclarecimentos da 

matéria nesta casa. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões competentes: 

Facultada a palavra, o Presidente convidar a todos os Nobres pares para se fazerem presente 

nesta casa amanhã a partir das 09:00 horas, para que juntos possamos receber uma equipe 

de funcionários da Educação, teremos também a presença da Secretaria de Educação para 

tratarmos sobre o projeto de reajuste salarial da classe, conto com a presença de  todos vocês: 

O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. Requer do Secretário de 

Agricultura que seja encentrado uma maneira de fazer um paliativo para resolver a questão da 

ponte que liga a ladeira de Maria capitão ao Sitio Areias, a mesma encontra-se danificada e 

segundo informações dos moradores o secretário informou que nada pode ser feito, tendo 

que esperar o verão para resolver a questão, no entanto temos ainda um logo período de 

chuvas onde os moradores não podem ficar ilhados, tem os filhos que precisam ir pra escola 

dentre outras coisas, peço que o problema seja resolvido e que todos possam ter um acesso 

melhor. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes. Requer da Diretora e 

Departamento de Arrecadação e Fiscalização a Senhora Elizabeth Bezerra da Silva, que seja 

informado a este Poder Legislativo os nomes dos donos e a situação atual dos Alvarás de 

Construção e, caso não tenha os mesmos sejam notificados com urgência com a penalidade 

de embargo da obra. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: O Vereador 

Marcos Correia Leite saúda a todos os presentes. Hoje quero apenas registrar a presença do 

amigo Paulo Cesar, aprendi muito com você, seja sempre bem-vindo a esta casa, espero ainda 

ter o prazer de estar junto com você nesta casa. O presidente agradece a presença do Nobre 

Ex Vereador Paulo Cesar, seja sempre bem-vindo a esta casa. 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. 

 

___________________________ 
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Presidente 

 

____________________________ 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 
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