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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 19 de setembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 
nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 
verifivando haver quorum, invocando a benção e a preoteção de Deus, 
declarou aberta a Vigésima Sétima Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a 
servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para 
a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correspondências a serem lidas, 
passou a palavra ao vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a todos 
presentes e agradeceu a Deus por mais esta oportunidade e ressaltou que  
desde o início do seu mandato vem indagando a respeito dessa máquina 
retroescavadeira que faz parte do município, e é uma indagação do povo. E 
disse ainda que o vereador Nilton Paes já teve oportunidade de falar um 
pouco a respeito desta máquina, mas até então não teve resposta. Pediu ao 
líder de governo que traga essas informações, pois é um patrimônio público. 
Não havendo mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro, para fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima Terceira Sessão 
Ordinária, realizada em 07 de agosto de 2019. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Dando prosseguimento, passou a primeira parte da 
Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro, para fazer a 
leitura do Requerimento de nº 017/2019, de autoria do vereador Francisco 
Assis Barros Junior. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro, 
para fazer a leitura dos Requerimentos de nº 004 e 005/2019, de autoria do 
da vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira. 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. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Manoel Jardim, que 
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cumprimentou os senhores vereadores e as pessoas presentes na galeria. E 
disse que gostaria de parabenizar o gestor, pois esteve na Unidade Mista de 
Afuá, fazendo uma visita a sua avó, e viu alguns materiais novos dentro da 
sala da enfermaria, como poltrona, mesas, armários, e ficou muito feliz, 
pois é tão ruim para um acompanhante ficar sentado naquelas cadeiras. E 
recordou também que no dia 22 de junho de 2017, entrou com um 
requerimento para a limpeza dos igarapés do bairro do Capim Marinho, e 
com relação a audiência sobre o sistema de abastecimento de água do 
Capim Marinho, com o promotor Marcio, e quem estava representando a 
COSANPA era o senhor Nilton, aonde ele dizia que aquele sistema de água 
que não ia prestar, e conversando também com o  diretor da COSANPA,  
senhor Curica, ele falou a mesma coisa. Então, o povo do Capim Marinho 
quer água potável, e com as limpezas dos igarapés as pessoas vão usar só 
para lavar louça, roupas ou tomar banho. E pediu ao líder de governo leve 
essa reinvindicação do povo do Capim Marinho. Com a palavra o vereador 
Antonio Cardoso, que cumprimentou a todos os presentes. E ressaltou ao 
presidente com relação aos debates nesta Casa, os vereadores estão aqui 
para defender o que é de melhor para o munícipe, esse é o intuito de cada 
vereador. E ressaltou ainda que ficou muito triste quando o senhor 
presidente falou que o que os vereadores de oposição tinham ido fazer em 
Belém, eles já tinham feito em Breves, isso quer dizer que os vereadores que 
trabalharam para o governador não têm direito de buscar melhorias para o 
município. E disse ainda que os vereadores de oposição têm direito sim de ir 
buscar o que o povo precisa. Com a palavra a vereadora Ana Vaz, que 
iniciou suas falas cumprimentando a todos os presentes e parabenizou o 
vereador Junior Barros pela passagem do seu aniversário, que Deus o 
abençoe grandemente. E parabenizou também as servidoras Denise Alberto 
Casseb e Joelma Monteiro da Gama, pela passagem de seus aniversários. 
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 20 de setembro de 2019, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 19 de setembro de 2019.Com a presença dos Senhores 
Vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, Altemis 
Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes Cardoso, 
Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel 
da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis 
Barros Junior. 
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