
ATA DA 5° SESSÃO ORDINARIA BIÊNIO 2021-2022 
  

Ao terceiro (3) dia do mês de fevereiro de 2021, o Presidente deu início a sessão 

ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada de presença dos Edis 

constatando a falta justificada do Vereador Ricardo Leão Praxedes, presente os 

demais Vereadores. O 1° Secretário fez a leitura do projeto de Lei Orçamentaria 

anual - LOA. O Presidente da início a votação. explica que está tramitando o 

projeto de Lei 010/2020 que trata da Lei Orçamentária Anual – LOA e segundo o 

nosso regimento toda a pauta fica limitada até o fim dos tramites referente a 

matéria acima citada. O presidente faculta a palavra aos demais vereadores 

presentes na sessão, foi justificada a falta da Secretária Poliana que não pode 

estar presente por motivos de Saúde. O presidente agradece a presença da 

Guarda Municipal parabenizando pelo excelente trabalho e dando boas vindas a 

seu novo Diretor e o desejando Boa Sorte. Em seguida faculta a palavra aos 

demais vereadores: O vereador Marcos Correia Leite saúda a mesa e todos os 

convidados. Em seguida fala de sua preocupação com a Saúde e a Educação do 

município onde menciona a volta às aulas e venho acompanhando a Comunicação 

da prefeitura Municipal. Chegou ao meu conhecimento que o SINTEAL solicitou 

da prefeitura uma Reunião junto com a Secretaria de educação sobre a volta as 

aulas e o plano de retomada, estamos preocupados, pois segundo a OMS a 

maioria das crianças e jovens podem ser assintomáticos, diante da situação 

solicito da secretaria de saúde que seja informado quais critérios está sendo 

usado para tais medidas. O presidente parabeniza o vereador Marcos Correia Leite 

pelo Sua preocupação com o município: O vereador Emanuel Gomes Balbino 

saúda a todos e a imprensa local e convida a todos os presentes para a 2° 

audiência pública as 09h00min Horas. Expressa a preocupação com a população 

referente a vacinação. Parabeniza o nobre PAR Marcos Correia Leite pelo seu 

posicionamento e sugere que o mesmo visite as Secretarias de Educação e de 

Saúde antes de pedir um oficio ou requerimento para obter as explicações 

necessárias e que as suas duvidas sejam esclarecidas. O vereador Givanildo 

Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Sobre o assunto da volta as aulas 

presenciais o mesmo concorda, pois acredito na competência dos profissionais e 

nos planos de retomada. Solicita da secretaria de saúde que seja enviada uma 

equipe de médicos ao sitio Paus Brancos, venho recebido alguns pedidos nesse 

sentido. O presidente reforça a convite a todos os presentes para a 2° audiência 

publica relacionada a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o 

exercício financeiro de 2021, que acontecerá as 09:00 hs do dia 19 de Janeiro de 

2021. Não havendo mais orador nessa nesta noite o Presidente agradeceu a todos 

os presentes e encerrou a presente sessão marcando outra para o dia e horário 

ESTADO DE ALAGOAS 



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 


