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Ata da Tigésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 21 de novembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Ad. Hoc. Ver. Altemis Fernandes Monteiro 
 
Segundo Secretário: Ad. Hoc. Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Aos vinte e um 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 Quinta Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a 
ausência da primeira secretária, veradora Ana Maria Vaz Lobato, por motivo de 
doença, convidou o segundo secretário, vereador Altemis F. Monteiro, para 
assumir a primeira secretaria e a vereador Edna Maria B. Ferreira para asumir a 
segunda secretaria. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer 
as anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão. Dando inicio 
ao Pequeno Expediente, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para 
fazer a leitura da correspondência recebida: Resolução nº 007/2019 e 008/2019, 
ambas do Conselho Municipal do Direito da Criança e do adolescente. Feita a 
leitura, verificando não haver mais correspondências a serem lidas e nem 
oradores inscritos no pequeno expediente, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Primeira Reunião 
Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2019. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento passou a priemira parte da Ordem do 
dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a apresentação do 
Projeto de Decreto Legislativo de nº 003/2019, de autoria do vereador Nilton 
Paes Cardoso. Feita a leitura, como não temos mais matéria para a primeira 
parte da ordem do dia e nem matéria para a segunda parte da Ordem do Dia, 
passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a 
todos os presentes e ressaltou que o Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/2019, de 25 de outubro de 2019, que concede Título de Cidadão Afuaense 
ao senhor Benedito das Graças de Moraes Barra, que estava marcado para o 
dia 29 de novembro, solicitou ao senhor presidente que esta sessão seja 
tranferida para o dia 12 de dezembro, às dez horas. O senhor Presidente 
colocou em discussão o requerimento verbal do vereador Manoel Jardim e 
como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Nã havendo mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente 
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sessão, declarou encerrada  a mesma e marcou a próxima para o dia 22 de 
novembro de 2019, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 
em 21 de novembro de 2019. Com a presença dos Senhores Vereadores: 
Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro Edna Maria Bezerra 
Ferreira, Nilton Paes Cardoso, Roldão de Almeida Lobato Filho, Narrinha 
Wanderleu Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição 
Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior.  
 
 


