
Ata da Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 2019, 
realizada em 20 de março de2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ad hoc Ver. Roldão de Almeida Lobato Filho. 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove 
horas, no plenário Vereador Raimundo Sebastião Dias, o senhor 
presidente, verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção 
de Deus, declarou aberta a Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo da atual legislatura. Tendo em vista a ausência do segundo 
secretário, vereador Altemis Monteiro, solicitou ao vereador Roldão Filho 
para assumir a segunda secretaria. Justificou a ausência da vereadora 
Narrinha Salomão que está em Macapá por motivo do falecimento de 
ente querido. Solicitou a servidora Vanja Mirleide Carvalho Santana, para 
fazer as anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão. 
Iniciando o pequeno expediente, verificando não haver correspondência a 
ser lida e nem oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo da ata da segunda 
sessão ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2019. Após a leitura, 
colocou o mesmo em discussão e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo aprovado por todos. Dando prosseguimento, como não 
houve matéria para a primeira e segunda parte da ordem do dia e nem 
oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou 
encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 21 de março de 2019. 
Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, e, 20 de março de 2019. Com a 
presença dos Senhores Vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria 
Vaz Lobato, Roldão de Almeida Lobato Filho, Edna Maria Bezerra Ferreira, 
Nilton Paes Cardoso, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição 
Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior. 


