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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo
de 2019, realizada em 07 de agosto de 2019.
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato.
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.
Aos sete dias do mês de agosto do ano 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 Vigésima Terceira Reunião Ordinária do segundo
período legislativo da atual legislatura. Solicitou a servidora Joelma
Monteiro Gama, que sob a orientação e fiscalização da primeira
secretária, vereadora Ana Maria Vaz Lobato, faça as anotações necessárias
para a digitação da ata desta sessão. Dando início ao pequeno expediente,
verificando não haver correspondências a serem lidas, passou a palavra ao
Vereador Manoel Jardim que cumprimentou a todos os presentes.
Agradeceu primeiramente a Deus por esse momento nesta casa e disse
que fica feliz por estar reunido com os onze vereadores. E relatou sobre o
XXXVI Festival do Camarão e como a vereadora Narrinha colocou, foi um
festival excelente para o município e graças a Deus nada aconteceu, e o
povo fica feliz, pois quando não há fatos de assassinatos com certeza
repercute bem para o município. E sobre o edital de licitação do XXXVI
Festival do Camarão foi orçado em um milhão seiscentos e sessenta mil
reais e muitas coisas que foram colocadas como por exemplo as bandas
foi seiscentos mil reais, teve também a apresentação das agremiações
Convencido e Pavulagem e no edital de licitação dizia que para a Batalha
Camaroeira era de cem mil reais, mas foi repassada cinco mil reais para
cada entidade. Então, as pessoas perguntam será que é exato esse valor
de um milhão seiscentos e sessenta e sete mil reais? E disse ainda que
como membro da comissão de orçamento desta casa, como relatora a
vereadora Narrinha e como presidente o vereador Altemis, sugeriu que
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tivesse uma prestação de contas sobre o festival deste ano. Desejou um
bom dia a todos. Não havendo mais oradores inscritos, solicitou ao
servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da
Décima Nona Reunião Ordinária, realizada em 27 de junho de 2019. Feita
a leitura, colocou em discussão por parte dos senhores vereadores e como
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Dando prosseguimento, verificando não haver matéria para a primeira e
segunda parte da Ordem do Dia, passou às Explicações Pessoais. Pela
ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao
vereador Manoel Jardim que cumprimentou a todos os vereadores e aos
funcionários da casa. Registrou o falecimento de uma pessoa importante,
de uma grande mulher, chamada de tia Lelita, ajudou muitas pessoas e
para ela ninguém tinha nome, ela os chamava de meus filhos. 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 08 de
agosto de 2019, às nove horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em
07 de agosto 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, Roldão de
Almeida Lobato Filho, Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sandro
Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio
Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Júnior.

