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Ata  da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada em
17 março de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeira Secretária: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Segundo Secretário: Ver. Roldão de Almeida L. Filho.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas,
no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente verifivando
haver quorum, invocando a benção e a preoteção de Deus, declarou aberta a
Quinta Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Quarta Sessão
Legislativa da atual Legislatura. A seguir justificou dos vereadores: Ana Maria
V. Lobato, Edna Maria B. Ferreira e Narrinha Wanderley S. Coelho, por motivos
de tratamento de saúde fora município, e dos vereadores Sandro M. Lacer e
Antonio  A.  Cardoso,  por  motivos  particulares.  Em  virtude  da  ausência  da
primeira  secretária  da  mesa,  a  vereadora  Ana  Maria  V.  Lobato,  o  senhor
presidente solicitou ao segundo secretário,  o vereador Altemis F.  Monteiro,
para ssumir a primeira secretaria e convidou o vereador Roldão de Almeida L.
Filho para assumir a segunda secretaria da mesa. Solicitou à Vanaja Santana
para fazer  as anotações necessárias para a digitação da ata  desta sessão.
Iniciando o Pequeno Expediente, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro
para fazer a leitura das correspondências: Ofício nº 003/2020, de autoria da
presidência  da  Câmara  Municipal  encaminhado  ao  vereador  Manoel  da
Conceição P. Jardim. Após a leitura, verificando não existir oradores inscritos
no  pequeno  expediente,  solicitou  ao  servidor  Antonio  Serrão  para  fazer  a
leitura do resumo da Ata  da Primeira Sessãi  Ordinária,  realizada em 18 de
fevereiro  de  2020.  Após  a  leitura,  colocou  em  discussão  e  não  havendo
discussão,  passou  à  votação,  sendo  o  mesmo aprovado  por  unanimidade.
Dando  prosseguimento,  na  primeira  parte  da  Ordem  do  Dia  solicitou  ao
servidor Antonio Serrão par fazer a leitura do Requerimento de nº 001/2020,
datado de 17 de março de 2020, de autotia do vereador Sebastião B. Santana.
Tando em vistas não haver mais matéria para a primeira aprte da ordem do dia,
passou à segunda parte da Ordem do Dia, e verificando não haver matéria,
passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco
minutos, concedeu a palavra ao vereador Manoel da Conceição P. Jardim, que
incialmente saudou a todos os presentes registrando a presença do seu irmão
e os Conselheiros Tutelares que se encontravam na platéia. Comentou sobre o
momento atual que assola o mundo que é o corona vírus pedindo que Deus
proteja o nosso município dessa pandemia. Falou também sobre o pedido de
aumento  de  salário  dos  conselheiros  tutelares  de  sua  autoria,  visto  que  a
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discussão versa sobre o porquê da redução de dois salários mínimos desde a
criação do conselho no ano de 2000 para um salário mínimo através da Lei nº
379/PMA do ano de 2015 na gestão do prefeito Eliudo Pinheiro. Por isso essa
discussão é importante, visto que o trabalho dos conselheiros  é válido e a
nova equipe tem demonstrado muito empenho nas ações do atual conselho. O
vereador  Manoel  Jardim deixou registrado que ano que vem voltará  com o
pedido para que possa ser contemplado no orçamento municipal o reajuste
dos  vencimentos  dos  componentes  do  conselho  tutelar.  Verificando  não
exiastir mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão,
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 18 de março de
2020,  às  nove  horas.  Plenário  Ver.  “Raimundo  Sebastião  Dias”,  em  17  de
março  de  2020.  Com  a  presença  dos  senhores  vereadores:  Sebastião  B.
Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Roldão de Almeida L. Filho, Nilton Paes
Cardoso, Manoel da Conceição P. Jardim e Francisco Assis B.  Junior.
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