
 

Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, 
realizada em 25 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 cinco dias do mês 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 benção e a proteção 
de Deus, declarou aberta a Décima Primeira Reunião Ordinária da Terceira 
Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou a ausência dos 
vereadores Sandro Lacerda e Antônio Cardoso, que estão tratando de 
assuntos particulares. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama, 
para fazer as anotações necessárias para digitação da ata desta sessão. 
Iniciando o 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 Sétima Sessão Ordinária, 
realizada em 21 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, passou a primeira 
parte da Ordem do Dia. Solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a 
leitura do Requerimento Nº 001/2019, de autoria do vereador Manoel 
Jardim, que solicita em caráter de urgência  a construção de uma cerca ou 
meia cerca de madeira na área limite do Centro de Educação Infantil e 
Fundamental- CEI ou, no mínimo, grades de ferro em todos os pátios 
dessa instituição de ensino. O referido estabelecimento de ensino está 
localizado na Avenida Firmino Coelho nº 840, Bairro Central. Após a 
leitura, o senhor presidente passou a palavra ao autor do requerimento 
para encaminhar a discussão do Plenário que cumprimentou a todos os 
presentes. Verificando “in loco”, percebeu-se que o Centro de Educação 
Infantil CEI, não oferece segurança aos arredores de seu espaço físico. 
Informou que essa instituição de ensino recebeu em 2018 mais de 700 
(setecentas) crianças em seus horários matutinos e vespertino. É 
importante citar que o referido estabelecimento de ensino não oferece 
segurança alguma em seu terreno, tanto nas laterais quanto aos fundos. 



Com a construção de cercas/meias cercas ou colocação de grades, 
teremos a segurança garantida para nossas crianças. O referido 
requerimento se dá pelo fato de estarmos tendo noticias trágicas em 
escolas desprotegidas em nosso país, como o caso da escola da cidade de 
Suzano no Estado de São Paulo onde houve um massacre em março do 
corrente ano. É importante citar também, que já acompanhamos em 
redes sociais, que tivemos ameaças de invasão em escola do nosso 
município. Pediu o voto de todos os vereadores na aprovação do 
requerimento em questão.  Em discussão por parte dos senhores 
vereadores e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  Solicitou ao servidor Antônio Serrão para 
fazer a leitura do Requerimento de nº 002/2019, de autoria do vereador 
Manoel Jardim, que solicita em caráter de urgência de uma cerca ou meia 
cerca na área da escola Municipal Prof.ª Raimunda Baraúna, no perímetro 
do lado que fica um corredor. O referido estabelecimento de ensino está 
localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro s/n, Bairro Central.  Com a 
palavra o autor do requerimento para encaminhar à discussão em 
Plenário. Disse que a respeito dessa cerca ou meia cerca  ou grades, 
quando se fala na justificativa das folhas é porque as janelas que dão 
acesso à rua Theopompo  Nery elas abrem e do lado que fica em frente ao 
bar do Disk Gelada é uma preocupação tanto para os pais tanto para os 
profissionais que trabalham na referida escola. Pediu a compreensão e o 
voto de todos os vereadores. Em discussão por parte dos senhores 
vereadores. Com a palavra a vereadora Narrinha Salomão que 
cumprimentou a todos e mencionou que o requerimento do vereador 
Manoel Jardim é muito louvável a respeito da escola Raimunda Baraúna, 
pois aquele terreno que fica ao lado do bar Disk Gelada pertence a escola. 
E mencionou também que em outras épocas já houve reclamação sobre 
isso, pois no horário que tem aula tem muito bêbado e o prefeito já fez 
reunião, já denunciou ao Ministério Publico para que fosse cercada a área 
para pertencer a escola. Então, até agora nada foi feito e os vereadores 
precisam tomar uma atitude mais drástica. Continua em discussão, como 
ninguém mais discute, colocou em votação, sendo aprovado por todos. 
Solicitou ao servidor Antônio Serrão para fara a leitura do Requerimento 
nº 003/2019, de  24 de abril de 2019, de autoria do vereador Manoel 
Jardim, que solicita em caráter de urgência a construção de uma cerca ou 
meia cerca na área da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Leopoldina Guerreiro, ou colocação de grades de ferro em algumas janelas 



e nos corredores do fundo da referida escola. Após a leitura, com a 
palavra o autor do requerimento para encaminhar à discussão do 
plenário. Mencionou que em fevereiro o prefeito esteve na câmara 
colocando o plano de ação, que terá uma ampliação na escola do 
capimarinho, sendo que os pais daquele bairro querem que seja 
construído, tanto para a segurança dos alunos quanto dos funcionários, é 
uma escola que tem mais mil alunos, então precisa sim ter essa cerca ou 
meia cerca ou a grade. Pediu a compreensão e o voto de vossas 
excelências. Continua em discussão, como ninguém mais discutiu, colocou 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir solicitou ao 
servidor Antônio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 
004/2019, de autoria do vereador Manoel Jardim, que solicita em caráter 
de urgência a construção de uma cerca ou meia cerca de madeira na área 
limite da Escola de Ensino Fundamental Frei Faustino Legarda ou, no 
mínimo, grade ferro em todos os pátios dessa instituição de ensino. Feita 
a leitura, passou ao autor do requerimento para encaminhar a discussão 
do Plenário.  Verificando que a escola Municipal de Ensino Fundamental 
Frei Faustino Legarda, não oferece segurança aos arredores de seu espaço 
físico e com a construção de cercas/meia cercas ou a colocação de grades 
os alunos terão segurança garantida. Pediu o apoio dos nobres pares na 
provação do requerimento em questão. Continua em discussão, como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Dando 
continuidade o senhor presidente verificando não haver mais matéria 
para a primeira parte da ordem dia e nem para a segunda parte da Ordem 
do Dia, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo 
de cinco concedeu a palavra ao vereador Nilton Pares que iniciou suas 
falas cumprimentando a todos. E a aproveitou a oportunidade para fazer 
alguns esclarecimentos sobre as sessões do mês de março e disse ao 
vereador Manoel Jardim que não trouxe ainda as informações  por não ter 
oficializado e está aguardando do oficio dentro do plano legal que a Lei 
Orgânica ampara o poder executivo. E mencionou também que esteve 
conversando com o secretário da SENTELC, senhor Adeilson Nunes e ele 
afirmou que encaminhou o ofício às treze horas e vinte quatro minutos do 
dia do evento para o senhor presidente. Inclusive já encaminhou 
novamente o convite para o dia 26 que é para final do vôlei masculino e 
pediu para o secretário para encaminhar a esta Casa ou para cada 
vereador o convite dos eventos que irão acontecer. Agradeceu ao 
secretário de Meio Ambiente, Paulo Ronald presente na galeria pelo 



convite da Soltura dos Quelônios, próximo sábado dia 27. E parabenizou 
ao vereador Manoel Jardim pelos requerimentos e reforçou em nome do 
governo que muitas vezes os requerimentos não são atendidos por falta 
de recurso, não é porque foi aprovado na câmara que os vereadores vão 
jogar a administração pública contra o povo, que o governo não está 
fazendo porque não quer. Todos têm seus deputados federal e estadual, 
que se tiver uma boa conversa com os vereadores, prefeito e deputados 
quem sabe conseguem emenda para se fazer mais construções. 
Parabenizou o deputado Beto Faro em nome do prefeito Mazinho, pela 
emenda dos trezentos mil que encaminhou ao município e disse ainda que 
isso aconteceu também em 2010, o Deputado Luiz Rebelo conseguiu 
seiscentos mil e na época eu era oposição e o prefeito Mazinho foi na 
rádio e agradeceu. E somente para concluir reforçou sobre o projeto de lei 
nº 006, que não é um projeto melindroso, mas que serve para todos os 
municípios mais pobres do estado, como é o caso de Afuá, é um valor 
altíssimo para se publicar uma frase bem pequena no Diário Oficial do 
Estado. Essa proposição foi feita pela FAMEP, será coordenada por ela, 
mas todos os municípios que não tem diário oficial terão que criar um 
projeto e a partir de sancionado será encaminhado a Associação e toda 
coordenação. Com a palavra o vereador Manoel Jardim que 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por estar aqui em mais uma 
sessão e agradeceu também a todos os vereadores pela aprovação dos 
seus quatro requerimentos. E disse ainda que talvez hoje só tenha ele de 
vereador de oposição, mas respeita os vereadores de base, secretários e 
funcionários, mas tudo que se faz aqui é em prol do município. E 
mencionou ainda sobre a emenda do deputado Beto Faro, trezentos mil 
para a saúde e que automaticamente ele ligou para o prefeito e ele o 
parabenizou. Agradeceu a todos. O senhor presidente usou da palavra 
agradecendo a todos os presentes e como presidente desta casa se referiu 
ao vereador Manoel Jardim e defendeu as vereadoras Ana Vaz e Edna 
Ferreira que justificaram suas ausências, a vereadora Ana com a situação 
da mãe, que é um caso muito delicado e o caso da vereadora Edna estava 
com uma virose, mas defendeu também os vereadores Sandro Lacerda e 
Antônio Cardoso, que é da sua base  vereador Manoel, o vereador 
Antônio ligou que está com problema com o motor da sua voadeira e o 
vereador Sandro foi atrás do documento em Manaus. E parabenizou o 
vereador Manoel pelos seus requerimentos e lembrou ainda que em uma 
reunião falou que considerava os vereadores, não como oposição, mas 



vizinhos oposição e vossa excelência rebateu e está aí a prova, entrou com 
quatro requerimentos e todos foram aprovados. Agradeceu a Deus e 
todas as pessoas presentes.  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 26 de abril de 2019, às nove horas. Plenário 
Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 25 de abril de 2019. Com a presença 
dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, 
Altemis Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes 
Cardoso, Roldão de Almeida Lobato filho, Manoel da Conceição Pinheiro 
Jardim e Francisco Assis Barros Junior.                                                                                      
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