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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, 
realizada em 12 de dezembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos doze dias do mês de dezembro 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 Trigésima Nona Reunião Ordináia, do segundo Período 
Legislativo da Terceira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à 
servidora Vanja Mirleide Carvalho Santana para fazer as anotações 
necessárias para a confecção da ata desta sessão. Iniciando o Pequeno 
Expediente, verificando não haver correspondências a serem lidas e nem 
oradores inscritos, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leituea do resumo da Ata da Trigésima Quinta Reunião 
Ordinária, realizada em 19 de novembro de 2019. Após a leitura colocou em 
discussão por parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, 
passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir na primeira 
parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio serão Ribeiro para fazer a 
leitura do Ofício 256/GAB-PMA  e do Projeto de Lei de nº 016, que Institui a 
Semana do Bebê no minicípio de Afuá. Feita a leitura, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro, para fazer a leitura do Ofício de nº 257/GAB-PMA e do 
Projeto de Lei nº 017, que Dispõe sobre a extinção do Bolsa Órfão no 
município de Afuá. Dando prosseguimento, verificando não haver mais matéria 
para a primeira parte da ordem do dia, passou a segunda parte da ordem dia. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo de nº 004/2019, de autoria da vereadora Ana Maria Vaz Lobato. Feita 
a leitura, o senhor presidente passoua a autora para encaminhar o projeto à 
discussão em Plenário que fez uma breve biografia do senhor Antonio Cruz a 
quem pede a aprovação do douto plenário do título honorífico de Cidadão 
Afuaense. O senhor presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitur a do Projeto de Decreto Legislativo 
de nº 005/2019, de autoria da vereadora Narrinha Salomão. Após a leitura, 
passou a autora do projeto para encaminhar à discussão em Plenário, que fez 
referência à vida pessoal, social e política do vereador Nilton Paes Cardoso a 
quem pede aprovação do título honorífico de Cidadão Afuaense. O senhor 
Presidente colocou em discussão por parte dos senhores vereadores. O 
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vereador Sandro Lacerda  utilizou o espaço da discussão do referido projeto 
de decreto para parabenizar à vereadora Narrinha Salomão pelo em ato em 
questão e mencionou que o vereador Nilton Paes é merecedor de tal 
homenagem. O senhor vereador Antonio Cardoso se pronunciou para 
parabenizar a vereadora Narrinha Salomão pela honrosa atitude e fazer 
referência ao trabalhos do vereador Nilton Paes desenvolvido no município 
que é louvável desde sua chegada em Afuá. O senhor vereador Manoel Jardim 
usou da palavra para dizer a vereadora Narrinha que a homenagem ao 
vereador Nilton é muito louvável devido excelente trabalho desenvolvido no 
município de Afuá. Continua em discussão e como ninguém mais discutiu, 
passou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Não existindo mais 
matéria para a segunda parte da ordem do dia, passou às Explicações 
Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, o vereador 
Antonio Cardoso usou da palavra para agradecer a Deus pela oportunidade de 
estar mais uma vez honrando os compromissos para com a Casa de Leis, 
principalmente para com o povo e com o município que é merecedor do 
respeito dos vereadores. Mencionou também que ficará agradecido pela 
parceria de trabalho com os nobres neste ano de 2019. O vereador Manoel 
Jardim se pronunciou sobre a aprovação do Orçamento para 2020, visto que 
faz parte da comissão que avalia a referida matéria pela primeira vez como 
vereador. Parabenizou as vereadoras Narrinha e Ana Vaz pelos pedidos de 
títulos de cidadãos afuaenses aos senhores Nilton Paes e Antonio Cruz que 
são merecedores de tais homenagens. O vereador Nilton Paes usou do espaço 
para agradecer a Deus pela vida e como representante do Poder Executivo na 
câmara agradeceu pela aprovação de todos os projetos de autoria do mesmo 
por parte dos senhores vereadores, visto que as matérias são de suma 
importância para o desenvolvimento do município. Agradeceu ainda a 
vereadora Narrinha Salomão pela iniciativa de pedir título de cidadão afuaense 
ao mesmo. Lembrou de sua vinda e toda sua trajetória política até os dias de 
hoje. Falou que mesmo sendo natural da cidade de Breves e tido sua criação 
na cidade de Portel sente-se um afuaense pelas lutas que já manisfestou pelo 
município e deixa registrado sua consideração especial pela vereadora 
Narrinha Salomão ela homenagem recebida e respeito dos nobres pares pela 
aprovação do referido título. O vereador Sebastião Santana usou do espaço 
para agradecer aos nobres pares pelo respeito que todos dispensaram para 
com o trabalho a frente da presidência da câmara neste ano de 2019. 
Mencionou que a ajuda e o trabalho como parceiros da administração é que faz 
o crescimento do município, por isso pede a proteção de Deus e Nossa 
Senhora da Conceição sobre todos. 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 13 de dezembro de 2019, às nove horas. Plenário 
Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 12 de dezembro 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, Narrinha Wanderley Salomão 
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Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, 
Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior.  
 


