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Ata da Tigésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 20 de novembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Trigésima Quarta Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura.. Solicitou a 
servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para 
a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correspondências a serem lidas, 
passou a palavra ao vereador Manoel Jardim, que cumprimentou os senhores 
vereadores e as pessoas presentes. E ressaltou sobre o requerimento a 
respeito de uma reforma da Arena Mané Gito, que inclusive solicitava a 
cobertura das arquibancadas e de dois banheiros, e para reforçar o 
vereador Nilton Paes pediu a reforma, e aquele espaço está sendo muito 
usado, o último evento que teve lá foi louvores da Assembleia de Deus. E 
ressaltou ainda que a arena não está preparada para eventos, devido não 
ter essa estrutura, e depois muitas pessoas acham que é culpa do vereador. 
E disse ainda que esteve presente na apresentação da peça teatral “Cristo 
Morto” da igreja Católica e nos jogos estudantis da escola Nadir Lobato, e 
sentiu na pele essa situação. Pediu ao líder de governo e ao senhor 
presidente que reforcem ao prefeito municipal esse problema, porque daqui 
a pouco estará entrando no Ministério Público para pedir que não faça 
mais evento ali dentro, pois não tem estrutura. Não havendo mais oradores 
inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
resumo da Ata da Trigésima Reunião Ordinária, realizada em 23 de 
outubro de 2019. Feita a leitura, em discussão por parte dos senhores 
vereadores e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. 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 iniciou suas falas 
cumprimentando os senhores vereadores e as pessoas presentes. Agradeceu 
a Deus por mais um mês de trabalho e justificou sua ausência na sessão de 
ontem por problema no motor de sua voadeira. E disse que tem 
acompanhado as dificuldades das comunidades e sempre honrando com os 
seus compromissos. E ressaltou ainda que não sabe se vai participar das 
próximas sessões, pois sua sogra está na UTI em Macapá em estado 
terminal. Com a palavra o vereador Altemis Monteiro, que cumprimentou 
a todos os presentes e ressaltou que no dia 14 de novembro esteve em Belém 
para verificar uma documentação na Superintendência, do Patrimônio da 
União, não conseguiu resolver essa situação, mas conseguiu uma audiência 
com o Superintendente, senhor Claudio Augusto Ferreira da Silva, para 
saber qual a possibilidade de vir aqui nas ilhas entregar uma 
documentação, e ele falou que esse ano é impossível e pediu para refazer o 
documento, existe uma linha de crédito, mas a EMATER só elabora o 
projeto se tiver uma autorização de uso. 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 21 de novembro de 2019, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 20 de novembro de 
2019. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, 
Ana Maria Vaz Lobato, Altemis Monteiro Lacerda, Edna Maria Bezerra 
Ferreira, Nilton Paes Cardoso, Roldão de Almeida Lobato Filho, Narrinha 
Wanderley Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da 
Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis 
Barros Junior. 
 


