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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da atual 

legislatura da Câmara Municipal de Afuá, realizada em 20 de fevereiro de 2019, 

às 09 horas. 

Presidente: Vereador Sebastião Baia Santana. 

Primeiro Secretário “Ad hoc”: Vereador Altemis Fernandes Monteiro. 

Segundo Secretário “Ad hoc”: Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho. 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois e dezenove, às nove horas, 

no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente verificando 

haver quórum, invocando a bênção e a proteção de Deus, declarou aberta a 

Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da atual legislatura. 

Tendo em vista a ausência da primeira secretária da mesa, a vereadora Ana 

Maria Vaz Lobato, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, o 

vereador Altemis Fernandes Monteiro para assumir a primeira secretaria e o 

convidou o vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, para assumir a segunda 

secretaria da mesa. A seguir, solicitou à servidora Vanja Mirleide Carvalho 

Santana para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata desta 

sessão e dando início ao Pequeno Expediente solicitou ao servidor Antonio 

Serrão Ribeiro para fazer a leitura das correspondências: Ofício – PMA – Nº 

015/2019, datado de 18/01/2019 – Assunto: Constituição da Comissão 

Organizadora do XXXVII Festival do Camarão de Afuá. Ainda no Pequeno 

Expediente pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos a palavra foi 

concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso que cumprimentou a todos os 

presentes e que com relação às indagações do vereador Manoel Jardim na 

sessão passada, sugeriu aos nobres pares que fossem listadas todas as 

demandas com relação as demolições e/ou outras situações ocorridas com as 

escolas desativadas na zona rural para que a câmara pudesse fazer um único 

documento para que o nobre vereador como líder do governo envie o mesmo 
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ao senhor prefeito e este por sua vez o responda oficialmente, para juntos 

possamos discutir com mais afinco todas as ocorrências e como fiscalizadores 

do povo possamos tomar medidas cabíveis a cada caso como for necessário. 

Verificando não haver mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o 

senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 

resumo da ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária realizada em 13 de 

dezembro de 2019. Após a leitura, o referido resumo foi colocado em discussão 

e não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores foi colocado 

em votação sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, na 

Primeira Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente solicitou ao servidor 

Antonio Serrão para fazer as apresentações dos requerimentos. Requerimento 

Nº 001/2019, de autoria da vereadora Narrinha Wanderley Salomão Coelho do 

PSDB; Requerimento Nº 001/2019 e Nº 002/2019 ambos de autoria do 

vereador Nilton Paes Cardoso do PSD; Requerimento Nº 001/2019 e Nº 

002/2019 ambos de autoria do vereador Sandro Monteiro Lacerda do PT. Após 

as apresentações dos requerimentos acima, tendo em vista não haver mais 

matéria para a Primeira Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente passou à 

Segunda Parte da Ordem do Dia e conforme fora acordado com os senhores 

vereadores, o mesmo submeteu ao plenário a votação da dispensa do parecer 

sobre o Projeto de Lei Nº 001/2019-CMA e Projeto de Resolução Nº 001/2019-

CMA, para que pudessem tramitar na referida sessão, a qual foi aprovada por 

unanimidade pelas excelências presentes. A seguir solicitou ao servidor 

Antonio Serrão para fazer a leitura (artigo por artigo) do Projeto de Resolução 

Nº 001/2019 – CMA, datado de que concede revisão aos subsídios dos 

vereadores da Câmara Municipal de Afuá, datado de 13/02/2019. Após a leitura 

colocou em discussão e não havendo nenhuma manifestação por parte dos 

senhores vereadores, passou à votação sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. Continuando, o servidor Antonio Serrão fez a leitura do Projeto 

de lei Nº 001/2019 – CMA, que concede reajuste aos vencimentos dos 

servidores da Câmara Municipal de Afuá, datado de 13/02/2019, juntamente 
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com a tabela de vencimentos. Após a leitura colocou em discussão e não 

havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, passou à votação 

sendo o mesmo aprovado por todas as excelências presentes. O senhor 

presidente informou aos nobres pares que as matérias aprovadas seriam 

encaminhadas aos órgãos competentes para as devidas providências e 

verificando não haver mais matéria para a Segunda Parte da ordem do Dia, 

passou ás Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco 

minutos concedeu a palavra ao vereador Manoel da Conceição Pinheiro Jardim 

que inicialmente cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por 

mais um momento vivenciado na casa de leis. Falou sobre as demolições dos 

anexos das escolas da zona rural que desde o ano passado estão sendo feitos 

ora por moradores da comunidade e até por professores que trabalham na 

zona rural com o objetivo de usarem o material das mesmas para construírem 

casas de morada pessoal, como o mesmo tem conhecimento de um caso que 

foi parar no ministério publico local. Mencionou ainda que é considerado crime 

as pessoas utilizarem as coisas públicas sem o consentimento ou aprovação 

dos órgãos gestores do município e nós como fiscalizadores devemos estar 

atentos a essas situações. Com relação ao ginásio poliesportivo, o vereador 

questiona a liberação para as entidades que ainda não foram contempladas e 

sobre os torneios realizados na zona rural acredita que a secretaria de turismo, 

esportes, lazer e cultura municipal poderia ser mais atuante, para que estes 

não se tornassem um comércio. Ainda nas explicações pessoais a palavra foi 

concedida ao vereador Antonio Azevedo Cardoso que cumprimentou a todos e 

ressaltou a fala do vereador Nilton Paes Cardoso com relação ao levantamento 

geral e fiscalizações das situações dos prédios das escolas-anexos 

desativadas na zona rural, uma vez que estas estão registradas no Ministério 

da Educação – MEC e as comunidades reivindicam soluções imediatas. Outra 

situação que o nobre vereador comentou foi sobre as escolas que ainda não 

sofrearam as mudanças necessárias de ampliações e reformas para comportar 

os alunos que estão estudando em prédios emprestados pela comunidade 
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como é o caso de uma escola na regional da Pacoveira. Com o tempo de cinco 

minutos a palavra foi concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso que 

cumprimentou os senhores vereadores e os demais presentes na galeria da 

câmara. Mencionou que em nome do prefeito e como líder de governo vai fazer 

o possível para colaborar com todos nas reivindicações e reforçar sua fala com 

relação às demolições e outros atos ocorridos nas escolas-anexo da zona rural. 

Mesmo que estas situações tendem a passar pela avaliação do senhor prefeito 

e da secretária de educação municipal, o vereador Nilton mencionou que uma 

ou outra ocorrência vai ser realizada sem o consentimento e/ou conhecimento 

imediato dos mesmos, tendo em vista alguns lugares ficarem distantes da 

sede. Por isso, o referido vereador sugeriu a listagem de todas as situações e a 

partir daí os legisladores, junto ao prefeito e a secretaria de educação poderão 

tomar as providências cabíveis. Pela ordem de inscrição a palavra foi 

concedida ao vereador Altemis Fernandes Monteiro que cumprimentou a todos 

os presentes e reforçou a ideia do vereador Nilton Paes para seja feito 

levantamento dessas desativações porque tem conhecimento de escolas que 

já passaram por esse processo e continuam ocupando espaço na comunidade 

em perfeito estado de conservação e que podem servir para outros fins desde 

que seja dentro da lei. Outro ponto mencionado pelo vereador foi que a 

empresa que ganhou a licitação para a ampliação das escolas que receberam 

os alunos que saíram dos anexos como exemplo do Rio Antonino, Rio Maniva 

e Rio Duas Bocas, iniciará os trabalhos ainda nesta semana. A seguir, a 

palavra foi concedida ao vereador Roldão de Almeida Lobato Filho que fez 

seus cumprimentos aos nobres pares e demais pessoas presentes na galeria 

da câmara. Suas colocações foram com base nas ações que câmara municipal 

pode tomar com relação aos problemas enfrentados pelo município no que se 

refere às desativações das escolas-anexo da zona rural. Disse que os 

vereadores como fiscalizadores do povo devem tomar conhecimento desses 

acontecimentos para que junto ao prefeito as providências cabíveis e 

necessárias sejam tomadas de imediato para solucionar essas demandas, visto 
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que estão causando algumas desordens públicas como foram mencionadas em 

algumas falas anteriores.  O senhor presidente usou da palavra para adentrar 

às discussões das desativações e demolições das escolas-anexo, tendo em 

vista que é um vereador atuante  e conhecedor da zona rural, já que reside na 

mesma. Mencionou que essas ações não aconteceram apenas na gestão 

atual, mas sempre que necessário dependendo das necessidades de espaço-

tempo, situação econômica, social e principalmente educacional. Falou ainda 

que assim como em outras gestões os referidos problemas foram 

solucionados, estes também serão, uma vez que o gestor municipal tem 

compromisso com o município. Por fim agradeceu a presença de todos e 

verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão declarou 

encerrada a mesma, marcando a próxima para o dia 21 de fevereiro de 2019, 

às 09 horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 20 de fevereiro de 

2019, com a presença dos excelentíssimos senhores vereadores: Sebastião 

Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Roldão de Almeida Lobato Filho, 

Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes Cardoso, Narrinha Wanderley 

Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro 

Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Júnior. 


