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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2019, realizada em 05 de agosto de 2019.  

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 Vigésima Primeira Reunião Ordinária do segundo 
período legislativo da atual legislatura. Solicitou a servidora Joelma 
Monteiro Gama, que sob a orientação e fiscalização da primeira 
secretária, vereadora Ana Maria Vaz Lobato, faça as anotações necessárias 
para a digitação da ata desta sessão. Dando início ao pequeno expediente, 
verificando não haver correspondências a serem lidas, ainda no pequeno 
expediente, com o tempo máximo de cinco passou a palavra a vereadora 
Narrinha Salomão que cumprimentou a todos os presentes e falou sobre o 
festival do camarão que foi um sucesso e que não aconteceu nada  grave, 
muitos policiais de prontidão e parabenizou toda a administração, desde 
as varredeiras até o prefeito e todos os vereadores que queira ou não têm 
participação direta ou indiretamente. Agradeceu a Deus e a Nossa 
Senhora da conceição por tudo isso. Agradeceu também a vinda do 
governador Helder Barbalho para inauguração de algumas ruas e pelo 
acordo assinado sobre a água do capimarinho. Agradeceu também as 
emendas do deputado Joaquim Passarinho, Cilene Couto e do governador. 
Não existindo mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Sétima Reunião 
Ordinária, realizada em 25 de junho de 2019. Feita a leitura, colocou em 
discussão por parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por todos. Dando prosseguimento, 
verificando não existir matéria para a primeira e segunda parte da Ordem 
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 do Dia, passou às Explicações Pessoais, com o tempo máximo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Manoel Jardim que iniciou suas 
falas cumprimentando a todos os vereadores e agradeceu a Deus por 
estar mais uma vez juntos com os senhores vereadores, voltando do 
recesso. Seria se os vereadores tivessem uma verba para chegar em cada 
escola na zona rural ou nas comunidades, porque a função do vereador é 
fiscalizar e ver as necessidades. E disse que no mês de julho esteve na vila 
São Raimundo, no rio Serraria Grande onde aconteceu um belíssimo 
campeonato de futebol, muitas pessoas fizeram suas reivindicações. E 
falou também sobre a final do campeonato de inverno e que mais uma vez 
o Legislativo não foi representado e como representantes do povo os 
vereadores têm obrigação de estar ali. E falou também sobre a festa dos 
129 anos da cidade de Afuá que os vereadores não foram convidados, mas 
que fez a sua parte, todos os anos na arena Bom Jardim cantam parabéns 
com as crianças e explicam a importância do município de Afuá. E 
ressaltou também sobre a vinda do Governador ao município, assim como 
a vereadora Narinha já antecipou, foi uma festa para o município de Afuá 
e como vereador de oposição também luta pelo município. E colocou 
também que no 30 de julho caiu aquela emenda de trezentos mil do 
deputado Federal Beto Faro, graças a Deus esse dinheiro será bem 
aplicado e disse ainda que ligou para o gestor e ele disse que irá aplicar na 
saúde e isso é importante. Desejou um bom dia a 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 06 de agosto 
de 2019, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 05 
de agosto 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 Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, 
Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e 
Francisco Assis Barros Júnior.  
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