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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2019, realizada em 06 de agosto de 2019.  

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Aos seis 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 Segunda 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 e nem oradores 
inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura 
do resumo da Ata da Décima Sétima 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 haver 
matéria para a primeira e segunda parte da Ordem do Dia, passou às 
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo máximo de cinco 
minutos concedeu a palavra ao Antonio Cardoso que cumprimentou a 
todos os presentes e disse que não pode estar presente na vinda do 
governador, porque sua mãe estava doente, mas que a  vinda do 
governador a este município foi de suma importância, demonstra  que ele 
tem compromisso com o povo de Afuá. E ressaltou ainda que no municipio 
em Breves terão a oportunidade de representar o município e cobrar do 
estado as melhorias que o povo precisa. E ressaltou também que no mês 
de julho esteve visitando a comunidade do rio Salvadorzinho, que tem um 
projeto de uma ambulancha comunitária, é um projeto muito bom, pois o 
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 povo precisa dessa lancha. Visitou também a comunidade do Furo Grande 
e também a comunidade do Furo da Cidade e várias comunidades que 
precisam, e disse ainda então esse é o papel do vereador, fiscalizar e ir em 
busca do que o povo precisa. Com a palavra o vereador Manoel Jardim 
que cumprimentou todos os vereadores e todos os funcionários desta 
Casa e agradeceu a Deus por mais esta sessão e por estar todos os 
vereadores reunidos. E dizer da importância de cada vereador, e como 
sempre falou o ex presidente Nilton Paes, que onde ele não estiver, vossas 
excelências podem lhe representar. Parabenizou a seleção de vôlei que foi 
até o município de Mazagão representar o município de Afuá e fizeram 
bonito, e muitos vereadores ajudaram, e disse que sair os afuaenses  
daqui e ir para um município representar a seleção de vôlei e o executivo 
virar as costas, é desumano. E disse que teve a oportunidade de ser 
presidente da LEMAF e foi a única pessoa que desde 2005 frequentou o 
gabinete do prefeito representando o esporte e dizia ao prefeito que 
mesmo não sendo remunerado sempre tirava do seu bolso para ajudar. 
Então, não se pode olhar para quem está na frente, mas olhar quem são 
os atletas. Desejou um bom dia a todos. Com a palavra a vereadora 
Narrinha Salomão que iniciou suas falas desejando um bom dia todos e 
disse que já participou da seleção de vôlei de Afuá, pois é o seu esporte 
preferido. Justificou sua ausência nas sessões do mês junho, pois era 
relatora do projeto e tinha uma consulta marcada com o cardiologista e 
foi detectado um problema sério no coração. O senhor presidente usou da 
palavra cumprimentado todos os presentes e disse a vereadora que todos 
os vereadores pediram a Deus  a sua saúde e disse que não se preocupe 
com relação a sua viagem, pois pode ter certeza que qualquer vereador 
terá esse respeito com vossa excelência. Não existindo mais oradores e 
nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou a mesma e 
marcou a próxima para o dia 08 de agosto de 2019. Plenário Ver. 
“Raimundo Sebastião Dias,” em 07 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 
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 Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição 
Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros 
Júnior.  

 

 


