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Ata  da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada 
em 20 de fevereiro de 2020. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 
aTerceira Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Quarta Sessão 
Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à Joelma Gama para fazer as 
anotações necessárias para a confecção da ata desta sessão. Iniciando o 
Pequeno Expediente, verificando não haver correspondência a ser lida e nem 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
resumo da ata da Tigésima Nona Reunião Ordinária, realizada em 12 de 
dezembro de 2019. Logo após a leitura colocou o mesmo em discussão e 
como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade, na primeira parte da Odem do Dia, solicitou ao servidor 
para fazer a Indicação de nº 001/2020, de autoria do Vereador Manoel Jardim 
do PT. Após a leitura, verificando não mais matéria para a primeira parte da 
ordem do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia. O senhor presidente 
informou aos senhores vereadores que estariam discutindo e votando os 
Projetos de Lei de nº 003, 004, 005 e 007, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, e como são retroativos inclusive para realizaçãode 
pagamentos, pediu aos nobres pares a dispensa de Parecer sobre as matérias, 
para que as mesmas possam tramitar nesta sessão. Em votação por parte dos 
senhores vereadores. Aprovado por unanimidade. O senhor presidente 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
003/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado, artigo por artigo, para discussão, 
apresentação de emendas se houver e posterior votação. Em discussão por 
parte dos senhores vereadores o Preâmbulo e o Artigo 1º, como ninguém 
discutiu, passou ao Artigo 2º e seus incisos. Em discussão e como ninguém 
discutiu, passou ao Artigo 3º, em discussão e como ninguém discutiu, passou 
ao Artigo 4º, seus incisos e parágrafo único. Em discussão. O vereador Nilton 
Paes usou da palavra para pedir a exclusão do parágrafo único que diz: os 
contratos poderão ser prorrogados mediante justificativa e desde que o prazo 
total não ultrapasse os quatro anos. E justificou que como no outro ano se 
inicia uma nova gestão, não podem emperrar a administração. Continuou em 
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discussão o Artigo 4º e como ninguém mais discutiu, passou ao Artigo 5º, em 
discussão e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 6º,  seus incisos e 
parágrafo único. Colocou em discussão e como como ninguém discustiu, 
passou ao Artigo 7º, seus incisos e parágrafo único. Colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 8º. Em discussão e como niguém 
discutiu, passou ao Artigo 9º, seus incisos e parágrafo único. Em discussão e 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 10. Em discussão e como niguém 
discutiu, passou ao Artigo 11. Em discussão e como ninguém discutiu, passou 
ao Artigo 12. Em discussão e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 13. Em 
discussão e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 14. Em discussão e 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 15. Em discussão e como niguém 
discutiu, passou à votação do Projeto de Lei nº 003/2020, de autoria do 
Executivo Municipal, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em votação 
a emenda apresentada pelo vereador Nilton Paes Cardoso. Aprovada. O senhor 
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto 
de Lei nº 004/2020, de autoria do Executivo Municipal, que fixa o piso salarial 
minimo para os servidores públicos municipais (artigo por artigo) para 
discussão, apresentação de emendas se houver e posterior votação. Feita a 
leitura, colocou em discussão o Projeto de Lei nº 0004/2020, de autoria do 
Executivo Municipal e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 005/2020 e de 
seu anexo único, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o 
reajuste  Cargo de Professor Regime 40 horas semanais (artigo por artigo) 
para discussão, apresentação de emendas se houver e posterior votação. Feita 
a leitura, o senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação o Projeto de Lei nº 005/2020, de autoria do Executivo 
Municipal e seu anexo único, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 007/2020 e seu 
anexo único, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste 
Cargo Professor regime 40 horas semanais (artigo por artigo), para discussão, 
apresentação de emendas se houver e posterior votação. Feita a leitura, o 
senhor Presidente colocou em discussão o referido projeto de lei e seu anexo 
único e como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. O senhor presidentew informou que as matérias aprovadas 
serão devidamente encaminhadas aos destinos para as devidas providências. 
Verificando não existir mais matéria para a segunda parte da ordem do dia, 
passou às Explicações Pessoais. Com o tempo máximo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Antonio Cardoso que cumprimentou a todos 
os presentes e ressaltou da importância dos projetos que foram aprovados 
nesta Casa, pois todos sabem da dificuldade que o município enfrenta com 
relação aos profissionais da Educação, e nada mais justo aprovar os seus 
direitos. E pediu a Deus que esteja nos conduzindo nessa linha de pensamento 
e fazendo sempre o que povo precisa. O vereador Manoel Jardim usou da 
palavra para cumprimentar a todos e agradecer a Deus por mais esta sessão. E 
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ressaltou que sua família está passando por um momento difícil de doença e 
na sessão de entrega de título de cidadão afuaense ao senhor Antonio Cruz foi 
o único momento em que não esteve presente, mas já pediu mil desculpas a 
vereadora Ana. E ressaltou ainda que como representante do povo tem suas 
reivindicações e muitas vezes cobra do presidente Sabá Santana que temos o 
portal da transparência, pois lá estão todas as matérias, e é uma forma de se 
defender. E disse ainda que hoje foram aprovados os reajustes do Magistério,e 
lembrou que no ano passado foi dado 10%, sendo que em 2020 estava 
disponível 8% para a classe e podem pensar que tenha incluído nos 12.84%, 
mas não foi, se fosse daria 20%, mas é como o líder de governo colocou, 
muitas vezes fazemos defesa e a classe não procura os vereadores para 
discutir, principalmente os de oposição. O vereador Nilton Paes Nilton Paes 
usou da palavra para cumprimentar a todos os presentes e agradeceu a Deus 
por mais esta oportunidade, e em nome do Executivo agradeceu a todos os 
vereadores pela aprovação do projeto. E agradeceu em especial a 
compreensão da retirada do Projeto de Lei 007 e disse que a responsabilidade 
dos vereadores é muito grande e estão aqui para cuidar do municipio de Afuá. 
E agradeceu a vereadora Narrinha Salomão pelo título de cidadão e a todos 
que aprovaram o projeto. E informou que a arena iniciou os serviços dia 21 de 
janeiro e parou, mas retomou os serviços dia 10 de fevereiro e a quadra João 
Gama está no processo de liberação de recurso, mas se Deus quiser logo vai 
ser liberado. O senhor Presidente agradeceu a Deus pelo trabalhos realizados 
nesta sessão e a todos os vereadores pela presença. Não existindo mais 
oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na pesente sessão, declarou 
encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 21 de fevereiro de 2020, às 
nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 20 de fevereiro de 
2020. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Bais Santana, Ana 
Maria Vaz Lobato, Altemis Fernades Monteiro, Edna Maria B. Ferreira, Nilton 
Paes Cardoso, Roldão de Almeida L. Filho, Narrinha Wanderley S. Coelho, 
Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição P. Jardim, Antonio Azevedo 
Cardoso e francisco Assis B. Junior. 
 


