
ATA DA 63º SEXAGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2021-2022  

 

Aos treze (13) 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 Almir Belarmino da Silva, Edmilton Rodrigues da Silva e José Leonardo da 

Silva 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. 019/2022 que modifica a nomeação do Condomínio Jardim Brasília, para 

Rua Antônio Lins da Rocha. Após leitura a matéria foi encaminhada as comissões 

competentes: Projeto de Lei nº. 018/2022 que dispõe sobre a Concessão de Título de 

Cidadão Honorário. Após discussão a matéria foi aprovada com seu respectivo parecer 

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

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

realizado uma limpeza no canteiro central do Conjunto Residencial Newton Pereira, em 

principal próximo a igreja: O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os 

presentes. Hoje quero demonstrar minha alegria pela saúde do nosso Nobre par Manoel 

Messias, esteve um pouco doente, mais tudo ficará bem. Requer do Secretario de 

Urbanização, Habitação e Obras Públicas que seja realizado reparos no calçamento da 

Rua Maria Carmelita localizada no Bairro Roberto Correia de Araújo, precisamente no 

início da rua onde existem partes bem danificadas, após construção da Praça da Luz 

aumentou consideravelmente o trafego de veículos pesados pela citada rua e, 

consequentemente vieram os danos a estrutura do calçamento, com as fortes chuvas fica 

ainda pior a situação. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: O Vereador 

Emanuel Gomes Balbino saúda a todos os presentes. Requer do Gestor Municipal com 

cópia ao Diretor da Guarda Municipal que seja intensificado as rondas no centro da cidade, 

em principal onde está funcionando provisoriamente o ponto do Transporte 

Complementar e os ambulantes da antiga rodoviária. O local citado está sendo alvo de 

roubos frequentemente, a mudança comprometeu também a segurança das mercadorias 

facilitando assim os roubos. Após discussão a matéria foi aprovada pelos presentes: O 

Presidente convida a todos os Nobres Pares juntamente com a Comissão da Educação 

para juntos irmos ao encontro do Prefeito para tratarmos sobre o reajuste dos 

profissionais da educação, conto a presença de todos. 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 


