
  Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2019, realizada em 24 de maio de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeiro Secretário: Ad hoc Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Segundo Secretário: Ad hoc Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 Décima Sexta Sessão Ordinária do primeiro 
período da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a 
ausência da vereadora Ana Maria Vaz Lobato, em virtude do falecimento 
de sua mãe. Em virtude da ausência da primeira secretária, vereadora Ana 
Vaz, convidou o segundo secretário, vereador Altemis Monteiro, para 
assumir a primeira secretaria, e a vereadora Edna Maria para assumir a 
segunda secretaria da Mesa. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da 
Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata desta 
sessão. Dando início ao Pequeno Expediente, verificando não haver 
correspondência a ser lida e como não há orador inscrito, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima 
Segunda Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2019. Feita a 
leitura, em discussão por parte dos senhores vereadores e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, passou a primeira parte da Ordem do Dia, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento nº 
001/2019, de autoria do vereador Altemis Fernandes Monteiro, que 
solicita a reforma da Escola São José, localizada no rio Maniva, com todas 
as dependências e materiais necessários para o bom funcionamento, 
dentro dos padrões adotados pela atual administração municipal. Feita a 
leitura, o senhor presidente passou a palavra ao autor do requerimento 
para encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a todos os 
presentes e falou que essa solicitação se faz necessária conspirando que a 
referida escola possui uma única sala de aula, a qual é utilizada por dois 
professores simultaneamente, tendo mais de quarenta alunos dividindo o 
mesmo espaço. Considerando funcionar series diferentes, sendo assim 
impossibilitando o bom desenvolvimento dos trabalhos profissionais dos 
professores nas suas práticas pedagógicas, sem falar do espaço físico dos 



alunos, dificultando com isso o processo de ensino aprendizagem. Em 
discussão e como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio serrão para fazer a leitura 
do Oficio nº 102/2019-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei nº 
007/2019, de autoria do Executivo Municipal, que trata da LDO para o 
exercício de 2020. Feita a leitura, como não há mais matéria para a 
primeira parte da ordem do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, 
o senhor presidente comunicou a todos os vereadores que estarão 
discutindo e votando o Projeto de Lei de nº 008/2019, de autoria do 
Executivo Municipal, que denomina a UBS fluvial de Afuá. Para que a 
matéria possa tramitar nesta sessão submeteu ao Plenário a dispensa do 
Parecer da comissão competente. Vereadores que aprovam a dispensa de 
parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 008/2019, 
para discussão, apresentação de emendas e posterior votação. Está em 
discussão por parte de vossas excelências. O vereador Nilton Paes usou da 
palavra para fazer uma correção no preâmbulo do projeto onde se ler 
EMILSON GOLÇALVES DOS SANTOS, passe a ler PREFEITO EMILSON DOS 
SANTOS GONÇALVES e no artigo 1º acrescentar a palavra “prefeito”, antes 
de EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES. Continua em discussão e como 
ninguém mais discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Em discussão as emendas apresentadas pelo vereador 
Nilton Paes e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovadas por unanimidade. A matéria será encaminhada ao Executivo 
Municipal para as devidas providências. Verificando não haver mais 
matéria para a segunda parte da ordem do dia, passou às Explicações 
Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a 
palavra ao vereador Antonio Cardoso que cumprimentou a todos os 
vereadores e demais pessoas presentes e agradeceu a Deus por mais um 
dia de trabalho e disse que cada vereador cumpriu o seu  papel de 
parlamentar, representando o povo e agradeceu também aos vereadores 
pelo apoio ao seu requerimento em prol do povo. E parabenizou o 
prefeito Mazinho por ter dado a essa UBS o nome de um grande homem 
que foi o ex-prefeito Emilson dos Santos Gonçalves, que tinha uma 
responsabilidade muito grande com o interior do município. E ressaltou 
sobre a festividade do rio Guajará que terá a inauguração da igreja e 
convidou todos os vereadores para participar desta festa. O vereador 
Sandro Lacerda usou da palavra para agradecer a Deus por mais uma 



sessão e prestou suas condolências a vereadora Ana Vaz, pelo falecimento 
de sua genitora. E ressaltou sobre os requerimentos aprovados no 
decorrer desta semana e isso com certeza dá incentivo aos vereadores 
para lutarem cada dia mais pelos interesses do povo. E com relação as 
vilas do interior de município, com certeza os seus donos tem que 
construir as passarelas, mas como o vereador Nilton falou, todos tem que 
trabalhar da maneira que achar melhor, mas cada vereador podia muito 
bem ir até Assembleia Legislativa ou do Estado e pedir para os deputados 
que foram apoiados por vossas excelências, que façam uma emenda de 
infraestrutura e tragam para o município para ajudar essas vilas. E disse 
ainda que antigamente as vilas tinham uma cota de óleo e não sabe se 
ainda existe esse recurso, pois a cada ano essas verbas são cortadas. Com 
a palavra o vereador Manoel Jardim, que iniciou suas falas 
cumprimentado a todos os presentes e falou da responsabilidade que 
cada um tem de estar presente nas sessões e disse que faz uma oposição 
técnica nesta casa e que ainda está aprendendo e quando não conhece da 
lei, se informa, porque precisa aprender e defender também, e a prova 
maior foi esse projeto que veio do executivo, disse que poderia sair para 
uma discussão a respeito desse nome de embarcação, e que  não  contra o 
ex-prefeito já falecido Emilson dos Santos Gonçalves,  mas quando 
colocou um projeto a respeito do Superfácil, foi orientado pelo assessor 
jurídico que não poderia usar o nome do ex-prefeito, já falecido também, 
Miguel Santana de Castro nessa instituição, devido já ter uma rua com o 
nome dele. E com relação as cobranças feitas sobre os telefones, são 
coisas básicas, mas assim como o presidente falou, que se fizerem muita 
cobrança ele pode responder depois, e entende que se  fizer coisa errada, 
vai pagar sim, mas gostaria que pelo menos o pedido de  telefone fosse 
atendido. E a respeito do que o vereador colocou aqui sobre as emendas 
para os deputados, tanto federal como estadual e disse ao vereador 
Sandro Lacerda que já está dando fruto, pois o deputado Beto Faro já 
mandou trezentos mil para a área da saúde e está cobrando também da 
deputada Geovana Faro. E falou ainda sobre o Portal da Transparência e 
que não sabe se já está apto, mas já conversou com o senhor presidente a 
respeito disso, é porque lá estão todas as defesas, os requerimentos, 
projetos, e o plenário está vazio, mas os vereadores são taxados de não 
fazer nada. E ressaltou também sobre o VI Festival do Açaí, que será 
realizado no final do mês. Agradeceu a Deus e desejou bom dia a todos. 
Com a palavra o vereador Roldão Filho, que cumprimentou a todos 



presentes. E ressaltou que ele como vereador de base também tem o 
papel de trazer informações do Executivo a esta casa  e lembrou que neste 
mês de maio a prefeitura realizou uma programação na Praça Micaela 
Ferreira do dia trabalhador e realizou bingos e no dia das Mães teve 
programação especial na rádio Afuá FM com o prefeito em exercício Luiz 
da Conceição e também sorteios de prêmios e no dia seguinte teve 
programação ao dia das mães na praça Micaela Ferreira, com sorteios de 
prêmios, som musical, cultural e bingo e sem contar com as escolas que 
fazem suas programações. E com relação a SENTELC ela realizou os 
campeonatos de basquete e vôlei, já fazia bastante tempo que não era 
realizado, felizmente este ano o município conseguiu realizar, foi um 
sucesso, o município tem bons atletas, tanto no vôlei como no basquete. 
Está sendo realizado neste mês de maio o campeonato da primeira divisão 
de futebol de salão e campeonato master, na semana que vem estarão 
finalizando esses campeonatos. No mês que vem a secretaria irá realizar o 
campeonato de inverno, futebol de areia e também o Baile das Flores, que 
será realizado no dia 01 de junho. A Secretaria de Assistência Social 
realizou no dia 17 de maio o dia de Combate ao Abuso Sexual da Criança e 
do Adolescente, foi um evento maravilhoso, infelizmente o Ministério 
Público e o Poder Judiciário não estavam presentes, mas o Poder 
Executivo, Legislativo, Secretário, Delegada, Policia Militar e outros órgãos 
viram a importância que o executivo dá a esse tipo de ação no município. 
A Secretaria Municipal de Saúde realiza através da vigilância sanitária 
orientação quanto o uso ou tratamento da água, principalmente no bairro 
do Capim Marinho onde não tem água tratada e na zona rural. Através da 
vigilância epidemiológica realizou também capturas de morcegos. Houve 
também uma ação do governo através das secretarias de Gestão, 
Educação, Assistência Social e Saúde na regional de Santa Maria, levando 
médicos, enfermeiros, assistente social e psicólogos, pois nessa regional 
precisa-se de uma atenção especial. Então, se ver o quanto o prefeito tem 
se empenhado para fazer as ações. A secretaria de meio Ambiente em 
parceria com a secretaria de Infraestrutura está realizando a retirada de 
entulhos nas ruas. E com relação as praças a secretaria está fazendo a 
limpeza. Desejou a todos um bom dia. O vereador Nilton Paes iniciou suas 
falas cumprimentando os vereadores e as pessoas presentes na galeria. 
Do dia 21 ao dia 24 desse mês está acontecendo a mobilização de 
vereadores em Brasília e um dos assuntos muito importante é a PEC 
376/2009 que fala de prorrogação de mandatos, é interessante que todos 



os vereadores acompanhem, a ideia é unificar e se for aprovado aumenta 
de oito para dez anos o mandato de senador e estabelece de cinco anos 
para todos os cargos  eletivos e põe fim ao instituto da reeleição para os 
cargos do Poder Executivo. E outro assunto importante para o município é 
a Reforma da Previdência, tem aqui o instituto, sem falar nas emendas 
impositivas que os parlamentares têm, tanto estadual quanto federal, e 
são dessas emendas constitucionais que o município sobrevive. O 
deputado Joaquim Passarinho é um grande guerreiro que vem sempre 
destinando recurso através dessas emendas, independentemente de 
governo. É importante também fazer uma avaliação sobre os futuros 
eleitos do município, o ultimo subsidio aprovado foi em 2011 e de lá pra 
cá a câmara só vem se atualizando na porcentagem que o Tribunal de 
Contas permite, não foi votado mais nenhum subsidio na câmara. E 
ressaltou ainda sobre as falas do vereador Sandro Lacerda sobre as 
emendas feitas aos deputados. E para finalizar parabenizou as 
informações importantes dadas pelo vereador Roldão e disse ainda que se 
não tiver uma parceria das secretarias com o legislativo, se os vereadores 
não tiverem o respeito deles o governo não avança. Recentemente houve 
uma ação no Lagostão de Combate de Abuso Sexual de Criança e 
Adolescente e os vereadores foram avisados em cima da hora. Desejou 
um bom dia a todos. O senhor presidente agradeceu a presença dos 
senhores vereadores nas sessões e alertou os vereadores para os trinta 
minutos determinados as explicações pessoais e que nas próximas sessões 
esses cinco minutos não sejam ultrapassados. 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 25 de junho de 2019, 
às nove horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 24 de junho de 
2019. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, 
Altemis Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra, 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 Junior. 

                                                                         

                                                                      


