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 Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2019, 
realizada em 23 de abril de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Aos vinte e três dias do mês de abril de abril do ano de dois mil e 
dezenove, às nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o 
senhor Presidente, verificando haver quórum, invocando a bênção e a 
proteção de Deus, declarou aberta a Nona Reunião Ordinária do primeiro 
período da Terceira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou a 
ausência dos vereadores Sandro Lacerda, Antônio Cardoso, Ana Vaz e 
Edna Ferreira, que estão tratando de assuntos particulares e dessa forma 
solicitou ao segundo secretário, vereador Altemis Monteiro, para assumir 
a primeira secretaria e o vereador Roldão de Almeida para assumir 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, verificando não haver correspondência a 
ser lida e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antônio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Quinta Sessão Ordinária, 
realizada em 19 de março de 2019. Feita a leitura, em discussão por parte 
dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, passou a votação, 
sendo aprovado por todos. Dando prosseguimento, verificando não haver 
matéria para a primeira parte da Ordem do Dia e 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 e agradeceu a Deus por estar em mais uma sessão 
nesta casa. E mencionou sobre a abertura do campeonato de basquete e 
vôlei e mencionou ainda a presença do vereador Roldão Filho na referida 
abertura e disse que foi muito bonito e emocionante ver a alegria   
daqueles atletas e que o esporte precisa sim ter um incentivo maior e 
como sempre falou é importante que todos os poderes participem. Outro 
assunto mencionado foi com relação a emenda do deputado federal Beto 
Faro na área da saúde de trezentos mil reais e que ele foi o segundo mais 
votado no município de Afuá. Naquele momento ligou para o prefeito 
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 Mazinho Salomão, e ele os parabenizou. E disse também que tudo que 
puder trazer para o município, vai lutar sim, pois quem vai usufruir é o 
povo, não é porque é vereador de oposição que vai torcer para que as 
coisas deem negativo, cada requerimento que foi votado na área da 
saúde, essa emenda também será destinado a isso. 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 24 de abril de 2019. 
Desejou a todos um bom dia. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 
23 de abril de 2019. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião 
Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Roldão de Almeida Lobato 
Filho, Nilton Paes Cardoso, Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Manoel 
da Conceição Pinheiro Jardim e Francisco Assis Barros Junior. 
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