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Ata  da Tigésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, 
realizada em 11 de dezembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos onze dias do mês de dezembro 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 Oitava Reunião Ordináia, do segundo Período 
Legislativo da Terceira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à 
servidora Vanja Mirleide Carvalho Santana para fazer as anotações 
necessárias para a digitação da ata desta sessão. Iniciando o Pequeno 
Expediente, verificando não haver correspondências a serem lidas e nem 
oradores inscritos, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Quarta Reunião 
Ordinária, realizada em 20 de novembro de 2019. Após a leitura colocou em 
discussão por parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, 
passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir na primeira 
parte da Ordem do Dia, verificando não haver matéria, passou a segunda parte 
da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Parecer de nº 002/2019, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o 
Projeto de Lei de nº 012/2019, de autoria do Executivo Municipal, que trata da 
Lei Orçamentária para o Exercício de 2020. Após a leitura, o senhor presidente 
passou a palavra a relatora para encaminhar à discusão do Plenário. A senhora 
relatora Narrinha Salomão mencionou que a referida comissão analisou o 
Projeto de Lei e verificou que a matéria se encontra legalmente e 
constitucionalmente atendendo as normas atuais que regem a mesma e pediu 
aos nobres pares a aprovação do referido parecer. A seguir o senhor 
Presidente colocou em discussão do Plenário e como ninguém discutiu, 
passou à votação, sendo aprovado por todos. Dando continuidade, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei de nº 
012/2019, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas se 
houver e posterior votação. Lido o referido projeto artigo por artigo e posto em 
discussão, verificando não haver nenhuma emenda, o senhor Presidente 
colocou O Projeto de Lei  nº 012/2019 em votação, sendo aprovado por todos. 
A seguir colocou em discussão o Anexo ao Projeto de Lei nº 02/2019 e 
verificando não haver discussão, passou à votação, sendo o mesmo aprovado 
pelos nobres vereadores. Conforme acordo entre vossas excelências feito em 
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pauta, o senhor presidente submeteu ao Plenário  a votação da dispensa do 
parecer das comissões Competentes sobre os Projetos de Leis nº 014 e nº 015, 
ambos de autoria do Poder xecutivo Municipal para que as matérias pudessem 
tramitar na referida sessão, sendo aprovado pelos presentes. A seguir, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
014, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar. Feita a 
leitura colocou o mesmo em discussão por parte dos senhores vereadoreas. 
Como não houve discussão, passou à votação, sendo aprovado com três (03) 
votos contrários dos senhores vereadores Sandro Lacerda, Manoel Jardim e 
Antonio Cardoso e oito (08) votos à favor dos demais vereadores presentes. 
Dando presseguimento, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do Prrojeto de Lei nº 015/2019, que autoriza a Criação de Elemento de 
Despesa no Orçamento de 2019. Feita a leitura, colocou em discussão e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por três (03) 
votos contrários dos senhores vereadores Sandro Lacerda, Manoel Jardim e 
Antonio Cardoso e oito (08) votos a favor dos demais vereadores presentes. O 
senhor presidente informou aos mesmos que as matérias aprovadas serão 
encaminhadas ao prefeito municipal para as devidas providências. Verificando 
não haver mais matéria para a primeira parte da ordem dia e nem oradores 
inscritos nas explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar na presente 
sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 12 de 
dezembro de 2019, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 
em 11 de dezembro de 2019. Com a presença dos senhores vereadores: 
Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Ana Maria Vaz Lobato, 
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. 
 


