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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 19 de setembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte dias do mês de setembro 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 Vigésima Oitava Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a 
servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para 
a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correspondências a serem lidas e 
nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para 
fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
realizada em 08 de agosto de 2019. Feita a leitura, colocou em votação por 
parte dos senhores vereadores, e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, passou 
a primeira parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Requerimento de nº 017/2019, de autoria do 
vereador Francisco Assis Barros Junior. O senhor Presidente passou a 
palavra ao vereador Francisco Assis, autor do requerimento, para 
encaminhar a discussão em Plenário, que iniciou suas falas 
cumprimentando todos os presentes. E disse que está pedindo através desse 
requerimento a construção de um trapiche para os catraieiros da Vila 
Jupaty, para dar mais segurança aos alunos que vão usufruir do mesmo, 
uma vez que em  visita a referida vila lhe foi solicitado, pelo motivo dos 
grandes transtornos entre os catraieiros e os donos de trapiche e rampas, 
quando do embarque e desembarque dos alunos. Por esses motivos pediu 
aos nobres pares a aprovação do mesmo. Em discussão por parte dos 
senhores vereadores e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão, para 
fazer a leitura do Requerimento de nº 004/ 2019, de autoria da vereadora 
Edna Maria Bezerra Ferreira. O senhor Presidente passou a palavra a 
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vereadora Edna Ferreira, para encaminhar a discussão do Plenário, que 
cumprimentou todos os presentes e ressaltou que a construção se faz 
necessário, pois o antigo posto funcionava na localidade do senhor Barba 
Chata, porém, devido alguns acontecimentos o mesmo foi desativado. 
Considerando ainda que os serviços dos Agentes de Saúde são realizados 
em suas residências, sem estrutura nenhuma para as pessoas que precisam 
de atendimento com urgência. Pediu aos nobres pares a aprovação do 
requerimento em questão. Em discussão. Com a palavra a vereadora Ana 
Vaz, que cumprimentou a todos e disse que a vereadora Edna pode contar 
com o seu voto, pois conhece aquela região e ver a necessidade de um posto 
naquela localidade. Com a palavra o vereador Sandro Lacerda, que 
cumprimentou todos os presentes e disse que o requerimento da vereadora 
Edna é louvável, pois no seu Zé Luiz é o ponto fundamental, e fica mais 
próximo do povo ser atendido e que pode contar com o seu voto. Com a 
palavra o vereador Antonio Cardoso, que cumprimentou a todos e 
parabenizou a vereadora Edna pelo seu requerimento, pois sabe que esse 
posto é de suma importância para aquele povo. Como ninguém mais 
discute, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento nº 005/2019, 
de autoria da vereadora Edna Maria B. Ferreira. O senhor Presidente 
passou a palavra a autora do requerimento para encaminhar a discussão do 
Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que a construção se faz 
necessário considerando que o posto ali existente ficou totalmente 
comprometido pela erosão, oferecendo grande risco por parte também da 
estrutura danificada pelo tempo, as pessoas que procuram atendimento de 
urgência. Por esses motivos solicitou aos nobres pares a aprovação do 
requerimento em questão. Em discussão por parte dos senhores vereadores. 
Com a palavra o vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a todos e 
parabenizou a vereadora Edna pelo seu requerimento, pois é uma 
vereadora da zona rural e sabe das necessidades que tem. E ressaltou ainda 
que esse é o trabalho do vereador, trazer os requerimentos, os projetos e 
cabe também aos vereadores aprovarem ou não, mas depois que sair desta 
casa cabe ao executivo, e lá na frente será feito uma prestação de conta. E 
disse a vereadora Edna que pode contar com o seu voto. Continua em 
discussão e como ninguém mais discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente verificando não haver 
mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a segunda 
parte da Ordem do dia. O senhor Presidente ressaltou as senhoras e 
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senhores vereadores, que na pauta de hoje tem o Projeto de Lei 011/2019, 
de autoria do Executivo Municipal, que dá reajuste aos ACS e Agentes de 
Endemias. Este projeto é para dar legalidade ao pagamento que já foi feito 
desde o mês de agosto/2019 e está de conformidade com as normas federais. 
Desta forma para a devida tramitação da matéria nesta sessão, submeteu a 
dispensa de parecer sobre o projeto. Colocou em votação, sendo aprovado 
por 09 (nove) a favor e 01 (um) contra. Solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do Projeto de Lei 011, artigo por artigo, para 
apresentação de emendas se houver e posterior votação. Em discussão o 
preâmbulo, Artigo 1º e seu parágrafo único. E como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 2º. Em discussão o referido artigo. Com a palavra a 
vereadora Ana Vaz, que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor 
presidente que sejam feitas correções ortográficas no referido projeto para 
melhor redação. Continuou em discussão e como ninguém mais discutiu, 
passou ao Artigo 3º. Colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou 
ao Artigo 4º. Colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 5º. Em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 011/ 2019, de autoria do Executivo Municipal, sendo 
aprovado por 09 (nove) votos a favor e 01 (um) contra. O senhor presidente 
informou que a matéria será encaminhada ao Chefe do Poder Executivo 
para as devidas providências. Verificando não existir mais matéria para a 
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 iniciou suas falas cumprimentando os senhores 
vereadores e as pessoas presentes e disse que quer que fique bem claro o 
que aconteceu na votação desse projeto e que o seu voto seria favorável sim, 
mas assim como votou contra a Faculdade UNOPAR, justificou e justifica, 
porque documentação, projetos quando chegam em cima da hora para ser 
avaliado, ainda mais do jeito que chegou, o pagamento já tinha sido feito, 
será  porque é só três vereadores de oposição? E disse ainda que não acha 
justo da forma que chegou. E parabenizou o vereador Junior Barros pelos 
seus 5.7 anos de idade. E disse ainda ao presidente que fica muito triste, é 
uma falta de respeito com os vereadores de oposição, pois tem coisas que 
não é para ser comentado, que ontem vossa excelência colocou a respeito de 
um copo de cachaça. E falou também a respeito da quadra João Gama, que 
foi feito para as crianças e que está no escuro e no meio do mato, a 
secretaria de Infraestrutura tem mais de cinquenta roçadores e não fazem a 
manutenção. E no dia 26 de maio de 2017 entrou com um requerimento e 
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até então não feito uma reforma nessa quadra, é uma vergonha! Será por 
que partiu do vereador Manoel Jardim esse requerimento? E ressaltou 
ainda quando for para parabenizar, vai parabenizar sim, mas quando for 
para falar, vai falar também. E parabenizou o requerimento das placas de 
identificação das ruas do bairro do Capim Marinho, todos os vereadores 
que estavam presentes votaram, então todos estão de parabéns. Com a 
palavra o vereador Antonio Cardoso, que cumprimentou a todos os 
presentes e parabenizou a vereadora Edna pelos seus dois requerimentos, 
pois sabe da importância que é esses dois postos de saúde e irá levar com 
certeza muita melhoria para aquele ribeirinho que tanto precisa. E 
parabenizou também o vereador Junior Barros pela passagem do seu 
aniversário. E disse ainda que quando os vereadores trazem os 
requerimentos para esta Casa com certeza está pensando no melhor para o 
povo. E ressaltou que tiveram neste mês mais quatro sessões e as matérias 
que foram debatidas e aprovadas é para o engrandecimento do munícipio, e 
confirmou sua presença na visita que a comitiva do prefeito fará nas quatro 
regionais do município. Com a palavra o vereador Junior Barros, que 
cumprimentou a todos os presentes e agradeceu aos vereadores pelas 
felicitações de seu aniversário, e ressaltou que em 1988 foi o seu primeiro 
mandato, e tinha somente vinte e seis anos de idade e foi considerado o 
vereador eleito mais jovem de Afuá. E ressaltou ao vereador Antonio 
Cardoso que o vereador Manoel Jardim fez um pedido ao seu deputado 
federal e foi atendido com trezentos mil para Afuá na área da saúde, o 
deputado Joaquim colocou quinhentos mil e perguntou ao vereador 
Antonio Cardoso pela emenda do deputado Eduardo costa? E disse ainda 
que em dois mil e quatorze acompanhou o deputado Eduardo Costa, mas se 
arrependeu muito, porque passou quatro anos e ele não mandou uma 
emenda para Afuá, então sugeriu ao vereador que interceda junto ao 
deputado algum amparo para o município, pois as pessoas que votaram 
nele merecem. E ressaltou também a respeito do projeto aprovado o 
prefeito tem a prerrogativa dele, os trabalhos da câmara iniciam-se em 
fevereiro, e todos os vereadores aprovam  com data retroativa a 1º de 
janeiro o projeto que dá aumento ao salário mínimo para os funcionários e 
por que não votar o projeto de lei para os ACS com data retroativa a 1° de 
agosto? As sessões de agosto foram realizadas no inicio do mês, então não 
tinha como votar esse projeto, e o prefeito usa sua prerrogativa e o parecer 
é o Plenário quem decide. Agradeceu aos vereadores pela aprovação dos 
seus requerimentos. Com a palavra o vereador Sandro Lacerda, que 
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cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que tiveram três 
requerimentos nesta Casa, então é desta forma que vão conduzindo os seus 
mandatos e trabalhando em prol do povo de Afuá, principalmente o povo 
que está longe da zona urbana do município. E agradeceu a Deus por mais 
esta sessão e desejou uma boa viagem aos colegas que vão na comitiva do 
prefeito. Parabenizou ao vereador Junior Barros muitos anos de vida. E 
com relação a exigência ao vereador Antonio Cardoso, confessou que 
muitas vezes se decepcionam sim com muitos políticos  
  


