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Ata  da Tigésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, 
realizada em 10 de dezembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dez dias do mês de dezembro 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 Trigésima Sétima Reunião Ordináia, do segundo Período 
Legislativo da Terceira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à 
servidora Vanja Mirleide Carvalho Santana para fazer as anotações 
necessárias para a confecção da ata desta sessão. Iciando o Pequeno 
Expediente, verificando não haver correspondências a serem lidas e nem 
oradores inscritos, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leituea do resumo da Ata da Trigésima Terceira Sessão 
Ordinária, realizada em 19 de novembro de 2019. Após a leitura colocou em 
discussão por parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, 
passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir na primeira 
parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo de nº 004/2019, de autoria da 
vereadora Ana Maria Vaz Lobato. Feita a leitura, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a apresentação do Projeto de Decreto Legislativo de nº 
005/2019, de autoria da veradora Narrinha Wanderley solomão Coelho. A 
seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Ofício 
252/2019-GAB/PMA, da Mensagem e dos Projetos de Lei de nº 014 e 015, 
datados de 29 de novembro de 2019, de autoria do Chefe Executivo Municipal. 
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, concedeu a palavra ao vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a 
todos e agradeceu a Deus por todos estarem presentes na sessão legislativa e 
registrou o Círio e a festa de Nossa Senhora da conceição que acabara de 
acontecer, bem como a vinda de Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Nazeré ao município e a Câmara Municipal para a Sessão solene em 
homenagem à Rainha da amazônia. Registrou também a final do campeonato 
de futebol afuaense que ocorreu nesses últimos meses e que depois de dez 
anos o Independente Esporte Clube foi consagrado como campeão, tendo à 
fresnte uma nova diretoria. Com a palavra o vereador antonio Cardoso que 
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cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus o momento presente 
e registrou que não participu da festividade de Nossa Senhor a da Conceição e 
nem na recepção à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré por 
motivos de doenças na família, mas partipou da festa em honra a Imaculada da 
Conceição na comunidade do seu Eduardo Maia, localizada 
 


