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Ata  da Décima Sexta  Sessão Ordinária  do Segundo Período  Legislativo  de
2020, realizada em 06 de agosto de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato.

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Aos seis dias do mês de agosto 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  Sexta  Reunião  Ordinária  do  segundo  período  legislativo  da  quarta
sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a servidora Joelma Monteiro
da Gama para fazer as anotações necessárias para a confecção da ata desta
sessão.  Iniciando  o  Pequeno  Expediente,  verificando  não  haver
correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor
Antonio  Serrão  Ribeiro  para  fazer  a  leitura  do  resumo  da  Ata  da  Décima
Segunda Sessão Ordinária, realizada em 17 de abril de 2020. Feita a leitura,
colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, 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. Feita a leitura, o senhor Presidente passou a
presidência para a primeira secretária, vereadora Ana Maria Vaz Lobato para
encaminhar  à  discussão  do  Plenário  o  referido  requerimento.  A  senhora
presidente  passou  a  palavra  ao  vereador  Sebastião  Santana  que
cumprimentou a todos e ressaltou que é de extrema necessidade a construção
do  referido  posto,  por  residirem  inúmeras  famílias  que  precisam  de
atendimento  de  urgência,  como  o  atendimento  dos  moradores  das
adjacencias.  Dessa forma pediu  o apoio  dos nobres pares a aprovação do
requerimento  em  questão.  Continua  em  discussão  e  como  ninguém  mais
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. A vereadora Ana Vaz
passou  a  presidência  ao  Presidente  Titular  e  verificando  não  haver  mais
matéria para a primeira parte da Ordem do Dia nem matéria para a segunda
parte da Ordem do Dia,  passou às Explicações Pessoais  e verificando não
oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou
encerada a mesma e marcou a próxima para o dia 01 de setembro de 2020, às
nove  horas.  Plenário Ver.  “Raimundo Sebastião Dias”,  em 06 de agosto de
2020.  Com  a  presença  dos  senhores  vereadores:  Sebastião  Baia  Santana,
Altemis  Fernandes  Monteiro,  Edna  Maria  B.  Ferreira,  Nilton  Paes  Cardoso,
Roldão de Almeida  L. Filho e Francisco Assis Barros Junior.
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