
    ATA DA 18° DECIMA OITAVA SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 

  

Aos sete (07) dias do mês de junho de 2021, o Presidente agradece a presença 

de todos, em seguida solicita que o 1° Secretário faça a chamada de presença 

dos Edis, onde ficou constatado as faltas justificadas dos vereadores Almir 

Belarmino da Silva, Carlos Alberto Correia Basílio, Emanuel Gomes Balbino, 

Jailson Vicente de Melo, Manoel da Silva, Paulo Alves Cavalcanti Neto e 

Wellington Ferreira dos Santos. Devido as faltas do Vice Presidente, 1º 

Secretario e 2º Secretario, o Presidente convidou o Vereador Givanildo Vicente 

de Melo para assumir a Vice Presidência, o Vereador Edmilton Rodrigues para 

assumir a 1º Secretaria e o Vereador Givanildo Gomes da Silva para assumir a 

2º secretária. O Presidente convida o Vereador Manoel Messias para que o 

mesmo faça a oração, é um habito nosso antes iniciarmos todas a sessões nos 

concentramos em oração para que Deus abençoe todos. O Presidente 

agradece aos vereadores, imprensa na pessoa do senhor Nicanor e 

representante da Mesa “Z”, hoje expliquei aos mesmos que semana passada 

não realizamos a sessão ordinária, no entanto tivemos um reunião interna 

entre os Edis, precisávamos discutir a recomendação da UVEAL, a qual 

recomenda que façamos nossas sessões de portas fechadas ou de preferência 

online. Após entendimento decidimos que sim, iremos continuar realizando as 

sessões, mas seguindo todas as recomendações inclusive a que limita o 

número de público para segurança de todos os parlamentares e funcionários 

deste Poder Legislativo. Devido à falta de alguns parlamentares e por não 

haver quórum suficiente 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 


