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Ata  da  Décima  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período  Legislativo  de  2020,
realizada em 26 de junho de 2020.

Presidente: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Primeiro Secretário: Ver. Francisco Assis Barros Junior.

Segundo Secretário: Ver. Antonio Azevedo Cardoso.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove
horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em virtude da ausência do
presidente  titular  vereador  Sebastião  Baia  Santana,  que  encontra-se  em
recuparação de saúde em sua residência na zona rural do município de Afuá
pelo motivo de ter passado por cirurgia de alto risco, como também a ausência
da primeira  secretária  vereadora  Ana  Vaz  que  encontra-se a  tratamento de
saúde no Estado do Amapá, o segundo secretário verador Altemis Fernandes
Monteiro, assumiu a direção dos trabalhos da referida sessão. Ato seguido,
convidou para asssumir a primeira secretaria da Mesa o vereador Francisco
Assis  B. Junior e para asssumir a segunda secretaria convidou o vereador
Antonio Azevedo Cardoso. O senhor presidente verificando a presença física
de  quarto  vereadores  (Altemis  Fernades  Monteiro,  Francisco  Assis  Barros
Junior,  Antonio  Azevedo  Cardoso  e  Edna  Maria  Bezerra  Fereeira)  e  cinco
vereadores  online  (Narrinha  Wanderley  Salomão  Coelho,  Sebastião  Baia
Santana, Ana Maria Vaz Lobato, Roldão de Almeida Lobato Filho e Nilton Paes
Cardoso),  amparado  pela  Portaria  de  Nº  018/2020-CMA,  em  seu  artigo  3º
informou  que as sessões poderiam ocorrer com a presença dos senhores
vereadores  por  meio  virtual,  dessa  forma,  verificando  haver  quorum,
invocando a benção e a proteção de Deus, declarou aberta a Décima Sessão
Ordinária do Primeiro Período Legislativo  da Quarta Reunião Legislativa  da
atual Legislatura e solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama para fazer
as anotações necessárias para a digitação da ata da referida sessão. O senhor
Senhor  Presesidente  justificou  a  ausência  do  vereador  Manoel  Jardim  na
sessão  de  ontem,  motivo  estar  adoentado  em  sua  residência,  informando
ainda que por esse motivo o mesmo não pode participar da sessão on-line.
Iniciando o Pequeno Expediente, como não houve correspondência a ser lida e
nem oradres inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer
a leitura  do resumo da Ata  da Sexta  Sessão Ordinária,  realizada em 18 de
março  de  2020.  Feita  a  leitura,  colocou  em  discussão  e  como  ninguém
discutiu,  colocou  em  votação,  sendo  aprovado  por  todos  os  vereadores
presentes  e  on-line.  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
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palavra ao vereador Antonio Cardoso, que cumprimentou a todos e pediu a
Deus que nas próximas sessões estejam reunidos no Plenário para debater os
problemas do município. E pediu ao Executivo para que coloque no Portal da
Transparência  o  valor  gasto  da  viagem  da  UBS  fluvial  a  zona  rural  do
município, o povo está cobrando, pois  algumas situações deixou um pouco a
desejar, em algumas comunidades tinha pessoas doentes e a UBS passou em
frente da casa e não parou. Então como representante do povo sugeriu que
quando  fossem  fazer  essas  ações  que  fizessem  o  trabalho  completo  para
atender os que mais precisam. E parabenizou ao prefeito municipal  por ter
disponibilizado um médico para atender o povo na Ilha do Pará. E disse ainda
que  sua  oposição  é  uma oposição  de  responsabilidade,  quando  as  coisas
estão certo ele parabeniza e quando as coisas estão erradas ele vem e cobra
também. O vereador Junior Barros usou da palavra para agradecer a Deus e se
reportou ao vereador Antonio  Cardoso sobre as cestas do governo federal,
elas foram doadas pela asssociação dos supermercados
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