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Ata  da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada em
18 de março de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeiro Secretário: Ver. Altemis F. Monteiro.

Segundo Secretário: Ver. Nilton Paes Cardoso.

Aos dezoito 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
Sexta  Reunião Ordinária  do Primeiro  Período Legislativo  da Quarta  Sessão
Legislativa da atual Legislatura. Justificou as ausências dos vereadores Ana
Maria V. Lobato, Edna Maria B. Ferreira e Narrinha wanderley S. Coelho, que
encontram-se a tratamento de saúde e Antonio A. Cardoso que encontra-se na
Ilha do Pará. Solicitou à Vanja 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,
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da ata da
Segunda Reunião Ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2020. Logo após a
leitura colocou o mesmo em discussão e como ninguém discutiu, colocou em
votação, sendo aprovado por todos. Dando continuidade, na primeira parte da
Odem do Dia,o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio serrão para
fazer a leitra do Ofício o59/2020-GAB/PMA, da Mensagem do Projeto de Lei de
nº  008/2020,  de  autoria  do  Poder  Executivo  Municipal  e  da  Tabela  de
Vencimentos anexa ao referido projeto. A seguir solicitou ao servidor Antonio
Serrão  para  fazer  a  leitur  a  do  Requerimento  n°  001/2020,  de  autoria  do
vereador  Sebastião  Bais  Santana.  Para  encaminhar  o  requerimento  a
discussão em Plenário o senhor presidente passou a presidência ao primeiro
secretário, o vereador Altemis Monteiro. O vereador Sebastião Santana usou
do espaço para justificar seu requerimento dizendo que algumas reformas se
dão  pelo  motivo  da  volta  do  funcionamento  das  escolas  que  estavam
desativadas como exemplos mencionou  a escola do rio Palha que é a São
Francisco  entre  outras  e  tembém  pelo  motivo  das  escolas  permanentes
estarem necessitando de espaço físico adequado tanto para os profissionais
da educação quanto para os alunos . Dessa forma o verador Sebastião  pediu a
compreenção  e  o  voto  do  requerimento  dos  nobres  vereadores.  O  senhor
presidente, o vereador Altemis colocou o referido requerimento em discussão
por parte dos senhores vereadores.. O vereador Manoel Jardim pediu a palavra
para dizer que como se vivencia um ano político o vereador fica um pouco
apreensivo  em  votar  favorável.  Outro  ponto  citado  pelo  vereador  foi  que
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algumas dessas reformas são para as escolas que eram anexas e que foram
fechadas, tendo em vista que esses fechamentos foram bastante discutidos
em plenário. O nobre vereador questionou esses pontos alertando os nobres
vereadores sobre essas questões que possam ser bem analisadas antes de
votarmos, pois o mesmo debateu muito sobre os fechamentos dessas escolas
e agora vão  ser  reabertas.  No mais  ele  se dispôs a  apoiar  tudo o que for
benéfico para o município.  O senhor presidente verificando não haver mais
discussão  sobre  o  requerimento  em  questão,  passou  à  votação,  sendo  o
mesmo aprovado por unanimidade.  O vereador Altemis Monteiro retornou a
presidência ao vereador titular, que deu continuidade à sessão e verificando
não  haver  mais  matéria  para  a  primeira  parte  da  ordem do  dia,  passou  à
segunda parte  da Ordem do Dia,  verificando não haver  matéria,  passou às
Eplicações Pessoais e veificando não haver oradores inscritos e nada mais
tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a
próxima  para  o  dia  19  de  março  de  2020,  às  nove  horas.  Plenário  Ver.
“Raimundo Sebastião Dias”, em 18 de março de 2020. Com a presença dos
execelentíssimos  vereadores:  Sebastião  Baia  Santana,  Altemis  F.  Monteiro,
Nilton P. Cardoso, Roldão de Almeida L. Filho, Manoel da Conceição P. Jardim
e Francisco Assis B. Junior.
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