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Ata  da Décima Quinta  Sessão Ordinária  do Primeiro Período Legislativo  de
2020, realizada em 05 de agosto de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato.

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Aos cinco 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 quorum, invocando a benção e a proteção de Deus, declarou aberta a
Décima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo  da Quarta
Sessão  Legislativa  da  atual  Legislatura.  Justificou  as  ausências  dos
vereadores  Antonio  Cardoso  e  Narrinha  Salomão  que  encontram-se  com
problemas  de  saúde  pessoais  e  familiares.  Solicitou  a  servidora  Joelma
Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para a confecção da
ata  desta  sessão.  Iniciando  o  Pequeno  Expediente,  solicitou  ao  servidor
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura das corrrespondências recebidas:
Ofício nº 366/SSL, de 30/03/2020. Dep. Eraldo Pimenta- 1º secretário. Ofício nº
592, da Assembléia Legislativa, datado de 15/04/2020. Dep. Eraldo Pimenta- 1º
Secretário.Feita a leitura, verificando não haver oradores inscritos, solicitou ao
servidor  Antonio  Serrão  para  fazer  o  resumo  da  Ata  da  Décima  Primeira
Reunião Ordinária, realizada em 16 de abril de 2020. Feita a leitura, colocou em
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor Presidente passou a primeira
parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura
do Requerimento de nº 002/2020, datado de 04 de agosto de 2020, de autoria
do vereador Sebastião Baia Santana. Tendo em vistas 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,  o  vereador  Junior  Barros usou da
palavra  para  expressar  sua  alegria  em  ver  quase  todos  os  vereadores  no
plenário  e  pediu  que  a  mesa  diretora  pudesse  fazer  mensagens  de
condolências à família das duas professoras que faleceram recentemente, as
senhora Raimunda Monteiro e Anunciação Castilho, pelos serviços prestados
a comunidade e pediu aos nobres pares e funcionários que tiveram o covid-19
que possam se resguardar e recuperar os cem por cento da saúde de cada um.
Desejou ao vereador presidente que passou mal pela cirurgia do coração uma
boa  recuperação  e  que  Deus  proteja  a  todos.  Mencionando  que  se  todos
fizerem sua parte no final tudo vai dar certo.  O vereador Manoel Jardim usou
da palavra para cumprimentar a todos os vereadores e agradecer a Deus por
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mais um dia exercendo sua função. E ressaltou que foram baixados vários
decretos pelo Poder Executivo durante o período da pandemia que atingiu o
mundo todo e que a maioria da população mencionava que o Poder Legislativo
estava  comungando  dos  mesmos.  Falou  que  muitas  ações  foram  e  estão
sendo descumpridas até o próprio governo do município descumpriu  visto
que  o  mesmo  viajava  no  Afuá/Macapá/Belém/Afuá  e  acredita  que  não  há
nenhum documento de multas aplicadas àqueles que não estão cumprindo
com seus deveres. Disse ainda que o cenário do município se encontra uma
verdadeira “bagunça” por não ter por parte de administração as cobranças
devidas.  O  vereador  Sandro  Lacerda  usou  da  palvara  para  parabenizar  o
vereador Antonio  Cardoso e a deputada Michele Begot pelo escolão no rio
Guajará  e  pela  Ambulancha  para  a  regional  do  rio  Maniva,  isso  é  muito
gratificante para todos, principalmente para o povo ribeirinho. E outro ponto
mencionado foi a respeito das aulas, que deveriam ser realizadas através de
atividades em casa, para que as crianças não percam o ano. O vereador Nilton
Paes usou do espaço para cumprimentar a todos os vereadores. E ressaltou
que o administração pública teve o cuidado e fez várias ações para combater a
pandemia  em  nosso  município,  e  com  o  Legislativo  não  foi  diferente,
procuramos orientar as pessoas, infelizmente o povo não cumpre o seu dever,
acha que tudo é brincadeira. E com relação as entradas e saídas do prefeito ao
município, ele é o gestor e precisa correr atrás das ações do município. E com
relação ao  que  o  vereador  Sandro  citou  sobre  as  ações,  a  zona  rural  tem
internet  boas,  a  maioria  das comunidades  tem placa solar,  é  só acessar  o
portal de transparência que as ações e os programas do governo estão lá.
Disse  ainda  que  as  acusações  do  referido  vereador  são  muito  fortes  no
Plenário da câmara e que os vereadores têm que se respeitar, não podem fazer
acusações sem ter provas e se tiver desvio de recurso senhores vereadores,
as contas do prefeito serão julgadas pelo Tribunal de Contas do Município e
pela  Casa.  Todos  os  servidores  estão  recebendo  de  acordo  com  suas
lotações,  foi  retirado apenas  interiorização e  as  horas-aula,  o  SINTEP está
direto se comunicando com o Execitivo. O senhor Presidente usou da palavra
para cumprimentar a todos e agradecer a Deus por estar de volta as sessões.
E ressaltou que na gestão do saudoso Miguel Santana foi aprovado um projeto
de lei sobre a interiorização dos profissionais do magistério, que era de até
cinquenta por cento, e o prefeito podia pagar até dez por cento se quisesse,
quando o prefeito Mazinho se elegeu o projeto voltou a esta casa para que
essa palavra “até” fosse excluída e ficasse cinquenta por cento. Então essa
interiozação é paga aos professores que se deslocam para o interior,  e  as
horas-aula são pagas aos professores que estão em sala de aula. Então, o
prefeito  está  tentando  resolver  o  problema  para  que  ele  possa  pagar  aos
professores  a  interiorização  e  as  horas-aula.  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 06 de agosto de 2020, às nove horas.
Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 05 de agosto de 2020. Com a
presença dos Senhores Vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz
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Lobato,  Altemis  Fernandes  Monteiro,   Edna  Maria  B.  Ferreira,  Nilton  Paes
Cardoso,  Roldão de Almeida  L.  Filho,  Sandro Monteiro Lacerda,  Manoel  da
Conceição P. Jardim e Francisco Assis B. Junior.
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