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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de
2020, realizada em 04 de agosoto de 2020.
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.
Primeiro Secretário Verª. Ana Maria Vaz Lobato
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 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 Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Quarta
Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou as ausências dos
vereadores Antônio Azevedo Cardoso que se encontra com sua sogra em
coma na cidade de Macapá e Narrinha Wanderley Salomão Coêlho por
problemas de saúde. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama para fazer
as anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão e iniciando o
Pequeno Expediente solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a
leitura das correspondências: Ofício Nº 172 – ALEPA, datado de 27/02/2020 –
Assunto: Moção Nº 48/2020 - Dep. Estadual Michele Begô; Ofício Nº 174 –
ALEPA, datado de 27/02/2020 – Assunto: Moção Nº 50/2020 – Dep. Estadual
Michele Begô. Ainda no Pequeno Expediente, com o tempo máximo de cinco
minutos a palavra foi concedida ao vereador Sandro Lacerda que usou o
espaço para desejar boas-vindas e saúde a vereadora Ana Vaz por estar de
volta depois de ter passado por problemas da Covid-19. Em relação a conversa
que o senhor presidente da casa teve com o senhor prefeito sobre o recurso
dos professores que se encontra em conta, ele acredita que isso é um
desrespeito para com os mesmos porque tem que ser devolvido o mais rápido
possível, pois como estamos em um ano político porque que esse recurso está
em conta? Sobre os R$ 6.000,000 (Seis Milhões) do Covid-19, no Portal da
Transparência não está especificado em que está sendo locado e o povo
ribeirinho que pede explicações são aqueles que não têm acesso as
tecnologias de informação e essas indagações não são desrespeito para com
o senhor prefeito e sim um direito que o povo tem. Ato seguido, verificando
não haver mais oradores inscritos solicitou ao servidor Antônio Serrão para
fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Sessão Ordinária realizada em 15
de abril de 2020. Após a leitura o senhor presidente colocou em discussão e
como ninguém discutiu, passou à votação sendo o mesmo aprovado por
todos. Dando prosseguimento, verificando não haver matéria para a Primeira
Parte da Ordem do Dia passamos à Segunda Parte da Ordem do Dia e como
não houve matéria para a Segunda Parte da Ordem do Dia passamos às
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Explicações Pessoais. Como não houve oradores inscritos e verificando não
haver mais nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a
mesma e marcou a próxima para o dia 05 de agosto de 2020, às nove horas.
Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 04 de agosto de 2020. Com a
presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz
Lobato, Altemis Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes
Cardoso, Francisco Assis Barros Junior, Roldão de Almeida Lobato Filho,
Manoel da Conceição Pinheiro Jardim e Sandro Monteiro Lacerda.
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