
 Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2019, realizada em 21 de maio de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana 

Primeiro Secretário: Ad hoc Verº Francisco Assis Barros Junior. 

Segundo Secretário: Ad hoc Verº Antônio Azevedo Cardoso. 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove 
horas, no Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, o senhor Presidente 
verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção de Deus, 
declarou aberta a Décima Terceira Reunião Ordinária do primeiro período 
da atual legislatura. Justificou a ausência dos vereadores Nilton Paes e 
Altemis Monteiro, que estão em viajem para Belém do Pará, designados 
pela presidência, da vereadora Narrinha Salomão que também está em 
Belém em tratamento de saúde e da vereadora Ana Vaz em virtude do 
falecimento de sua genitora, ocorrido recentemente. Em virtude da 
ausência da primeira e do segundo secretário da Mesa, convidou o 
vereador Francisco Assis para ocupar a primeira secretaria e o vereador 
Antonio Azevedo para ocupar a segunda secretaria da Mesa. Solicitou a 
servidora Joelma Gama, para que faça as anotações necessárias para a 
digitação da ata desta sessão. Dando início ao Pequeno Expediente, 
verificando não haver correspondência a ser lida e nem oradores inscritos, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata 
da Nona Reunião Ordinária realizada em 23 de abril de 2019. Feita a 
leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou a votação, 
sendo aprovada por todos. Dando prosseguimento, passou a primeira 
parte da Ordem do dia. O senhor presidente, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Requerimento nº 001/2019, de 
autoria da vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira, que solicita em caráter 
de urgência, a reforma e ampliação de mais duas salas de da Escola 
Municipal José de Souza Lacerda, localidade Serra ria Pequena. Com a 
palavra a autora do requerimento para encaminhar a discussão do 
Plenário que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que tal 
reforma faz-se necessário, considerando o estado em que encontra-se a 
escola que ali existe, já não oferecendo, já que com o tempo a mesma foi 
se deteriorando e dificultando o processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos. Com a reforma o problema será solucionado. Solicitou o apoio dos 
nobres pares na aprovação do requerimento em questão. Em discussão 



por parte dos senhores vereadores, como ninguém discutiu colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Requerimento nº 002/2019, 
de autoria da vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira, que solicita em 
caráter de urgência, a manutenção geral do Sistema de Água, da 
localidade Serraria Pequena. Feita a leitura, o senhor presidente passou a 
palavra a autora do requerimento para encaminhar a discussão do 
Plenário. Cumprimentou a todos e disse que como diz na justificativa o 
sistema já existe há muito tempo e não lembra quando foi feito a última 
manutenção e com as enchentes e a erosão, o sistema ficou pior. Pediu 
aos nobres pares a aprovação do requerimento em questão. Em discussão 
e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por todos. O 
senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do Requerimento nº 003/2019, de autoria da vereadora Edna Maria 
Bezerra Ferreira, que solicita em caráter de urgência, a manutenção geral 
do Sistema de Água da localidade Jurupary. Com a palavra a autora do 
requerimento para encaminhar a discussão do Plenário. Como diz na 
justificativa, o sistema de água que ali existe já não oferece nenhuma 
condição de funcionamento, já que com o tempo a tubulação foi se 
deteriorando e dificultando o processo de limpeza da água consumida. 
Dessa forma solicitou aos nobres pares a aprovação do requerimento em 
questão. Em discussão por parte dos senhores vereadores e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. O 
senhor presidente verificando não haver mais matéria para a primeira 
parte da ordem do dia, passou a segunda parte da ordem do dia e como 
não houve matéria, passou às Explicações Pessoais. Com o tempo máximo 
de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Manoel Jardim que 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um momento junto 
com os colegas vereadores em mais uma sessão nesta casa. Agradeceu o 
convite da SENTELC, da grande final de basquete e vôlei. E disse ainda que 
houve o evento do dia dos trabalhadores e o evento do dia das mães, 
realizados na praça Micaela Ferreira e o legislativo não foi convidado. E 
outro assunto abordado foi com relação as necessidades feitas pelos 
cachorros nas ruas, não deixando as pessoas transitarem e isso cabe a 
secretaria de Meio Ambiente. E relatou ainda sobre as ruas que estão 
deterioradas, mas fica feliz porque em junho e julho a nossa cidade vai 
receber os turistas e precisa melhorar mais umas situações e disse que 
estará cobrando do executivo. Desejou um bom dia a todos. A palavra foi 



concedida ao vereador Antonio Cardoso que iniciou suas falas 
cumprimentado a todos e aproveitou o espaço para agradecer o apoio 
que teve da polícia militar, como todos sabem que o motor da sua 
embarcação foi furtado e aproveitou o momento para justificar sua 
ausência nas sessões do mês passado por esse motivo. E disse também 
que estavam na zona rural visitando as comunidades e o povo faz as 
cobranças e os vereadores trazem para esta casa para  tentar buscar uma 
solução, pois está inclusive  entrando com um requerimento de uma 
escola para o rio Cajueiro onde tem vários alunos e as aulas estão sendo 
administradas  numa sede aonde tem banca de bilhar. E agradeceu 
também ao prefeito Mazinho e seu vice Luís que ajudaram com o 
transporte para os policiais chegarem até lá para dar apoio nessas buscas. 
O senhor Presidente usou da palavra para dizer que cada vereador tem 
método de trabalho e com relação aos animais nas ruas está na hora dos 
vereadores chamarem o secretário para uma reunião para saber o que ele 
faz. E falou que fará uma reunião com os vereadores para que possam 
obedecer o calendário das sessões, mas disse também que entende a 
situação da vereadora Narrinha e da vereadora Ana. Outra situação que 
colocou foi sobre o curso SENAR que está sendo realizado na câmara 
sobre empreendimento comunitário, e  gostaria que os vereadores 
participassem do encerramento e que vai sugerir também para que 
possam trazer o curso de suíno, pois muitas pessoas estão perdendo seus 
animais por saber como tratá-lo. Não existindo mais oradores inscritos e 
nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma 
e marcou a próxima para o dia 22 de maio de 2019, às nove horas. 
Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 21 de maio de 2019. Com a 
presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Francisco 
Assis Barros Junior, Antonio Azevedo Cardoso, Edna Maria Bezerra 
Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Filho, Sandro Monteiro Lacerda e 
Manoel da conceição Pinheiro Jardim. 


