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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2019, 
realizada em 21 de março de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ad hoc Ver. Nilton Paes Cardoso. 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 
nove horas, no Plenário Ver. Raimundo Sebastião Filho, o senhor presidente 
verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sétima Sessão Ordinária do primeiro período legislativo 
da atual legislatura. Justificou a ausência do vereador Altemis Monteiro, 
segundo secretário da mesa, por motivo de saúde e solicitou ao vereador 
Nilton Paes Cardoso, para assumir a segunda secretaria. 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, ouviremos os oradores 
inscritos. Com o tempo máximo de cinco minutos a palavra foi concedida ao 
vereador Manoel Jardim que cumprimentou a todos os presentes e 
ressaltou sobre as indagações feitas desde 2017 a respeito da máquina 
retroescavadeira e que na última sessão de 2018, quando relatado pelo 
líder de governo na época, vereador Sebastião Santana, falou  que quando 
a máquina saiu da empresa EMAPA não fazia parte desse governo. Solicitou 
então ao atual líder de governo, vereado Nilton Paes, que traga essa 
resposta, pois o povo precisa desses esclarecimentos. E outra situação que 
o vereador Manoel mencionou foi a respeito do requerimento aprovado 
nesta Casa sobre as placas das ruas do bairro do Capim Marinho, se as 
mesmas têm possiblidades de serem colocadas e solicitou também ao líder 
de governo que traga essa resposta para esclarecer ao povo do bairro. A 
palavra foi ao concedida ao vereador Nilton Paes que cumprimentou a 
todos os vereadores e demais pessoas na galeria da Câmara. Sugeriu a 
Mesa diretora para que faça um documento a respeito da agência Bradesco 
para saber a real situação em que a mesma se encontra, pois nem depósito 
estavam fazendo, só no dia seguinte porque a máquina estava arrombada. 
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Outra situação que o vereador mencionou foi a respeito da escola 
Raimunda Baraúna sobre as frases escritas na carteira, dizendo que  
aconteceria um massacre na escola, assim como aconteceu em Suzano. 
Sugeriu ao presidente que peça informações a diretora sobre o caso. 
Informou ainda que já tem os nomes de algumas escolas que foram 
desativadas e demolidas, e seria importante fazer um pacote e levar até o 
executivo para ele analisar e mandar esse projeto para cá. O vereador 
Antônio Cardoso usou da palavra e cumprimentou a todos os presentes e 
reiterou as falas do vereador Manoel Jardim com relação a máquina, pois 
também foi abordado pelas pessoas que estão querendo saber aonde a 
mesma se encontra. Disse também que na reunião dos catraieiros os 
vereadores não tiveram oportunidade de falar, pois queria explicar que 
esteve na Capitânia dos Portos para pedir cursos para as comunidades e foi 
abordado pelo capitão que a capitânia vai entrar para fazer a abordagem 
dos catraios   para adequação, porque hoje a maioria dos catraieiros não 
estão habilitados, não tem banheiro, então precisa adequar essas 
embarcações. Não havendo mais oradores inscritos o senhor presidente 
solicitou ao servidor Antônio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo 
da Ata da Terceira Reunião Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2019. 
Feita a leitura, em discussão por parte dos senhores vereadores e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Dando 
prosseguimento, passamos a primeira parte da Ordem dia. Solicitou ao 
servidor Antônio Serrão, para que faça a leitura do Ofício 052/2019-
GAB.PMA, da Mensagem, da justificativa e do Projeto de Lei de 
Nº005/2019, de autoria do Executivo Municipal. Solicitou ainda ao servidor 
Antônio Serrão para fazer a apresentação dos requerimentos de N° 009 e 
Nº 010, de autoria do vereador Francisco Assis Barros Júnior. Solicitou ao 
servidor Antônio Serrão para que faça a apresentação do Requerimentos de 
Nº002 e 003/2019, de autoria do vereador Sandro Monteiro Lacerda. 
Solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a leitura dos Requerimentos 
de Nº 005, 006 e 007/2019, de autoria do vereador Antônio Azevedo 
Cardoso. Dando prosseguimento, verificando não haver mais matéria para 
a primeira parte da ordem e nem matéria para a segunda parte da ordem 
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do dia, passamos às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo 
de cinco minutos a palavra foi concedida ao vereador Manoel Jardim que se 
pronunciou cumprimentando a todos os presentes e relatou uma situação 
que desde quando foi inaugurado o ginásio, as entidades, os desportistas 
afuaenses não usufruem, é como sempre diz, é representante do povo, é 
muito cobrado, assim como vossas excelências também são. E mencionou 
ainda que tem uma situação naquele ginásio que muitas pessoas ainda não 
tiveram o privilégio de adentrar para brincar uma partida de futsal, 
primeiro porque não é organizado para criança e quando pedem para 
brincar não é autorizado. A seguir solicitou ao líder de governo, vereador 
Nilton Paes, que traga essa resposta e mencionou ainda que o ginásio já 
está precisando de reformas, a secretaria liberou para as escolas fazerem 
atividade física, já houve acidente com um aluno que fraturou um dedo. E 
outra situação é com relação as ameaças que vem ocorrendo nas escolas, 
ontem por voltas das nove horas, na escola do bairro do Capim Marinho, a 
polícia chegou desesperada, pois foi informada que ia ter um massacre lá. 
Então temos que tomar providências. Depois falou a respeito da reunião 
que ocorreu ontem com os catraieiros e mencionou ainda que os mesmos 
não estão padronizados e que tinha catraieiro que estava na reunião 
alcoolizado e que de maneira nenhuma isso pode acontecer, pois é uma 
falta gravíssima. Agradeceu a todos. A palavra foi concedida ao vereador 
Antônio Cardoso que cumprimentou a todos. Mencionou a respeito do 
Conselho Tutelar que trouxe uma menina da zona rural e agora não dá 
condições para ela voltar para sua casa. Eles têm que ter compromisso com 
as pessoas, porque é muito fácil ir lá buscar e não ter mais compromisso e 
depois vai sobrecarregar o vereador, que tem que dá a passagem para 
voltar. E disse ainda que os requerimentos foram apresentados e que se 
Deus quiser amanhã serão aprovados. E reforçou ainda com relação aos 
catraios que precisa sim se adequar e que vai filmar o trajeto dos catraios 
de difícil acesso porque se trata de vidas e até sugeriu as pessoas da 
localidade para que faça um abaixo assinado para a Capitânia dos Portos 
para que os navios passem com marcha reduzida na região do Moura. 
Concedeu a palavra ao vereador Junior Barros que se pronunciou 
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inicialmente cumprimentando a todos e reforçou as falas do vereador 
Nilton Paes com relação aos problemas da Agência Bradesco e disse ainda 
ao colega que só falta assinar a denúncia que o assessor Jurídico fez e disse 
ainda que se algum vereador quiser assinar a denúncia estar à disposição, 
porque os serviços do Bradesco apesar de ser um banco privado, são 
serviços essenciais e o banco não está cumprindo com suas obrigações. 
Com a palavra o vereador Nilton Paes que cumprimentou a todos os 
presentes e mencionou a respeito da denúncia feita pelo vereador Junior 
Barros que vamos buscar informações com o nosso assessor jurídico e que 
a partir daí podemos assinar e disse ainda que não podemos cruzar os 
braços diante dos fatos. E mencionou ainda com relação sobre as 
reivindicações feitas pelo vereador Manoel Jardim e informou que estarão 
indo em cada secretaria para poder então defender o governo. Depois falou 
com relação a reunião dos catraieiros e que vossas excelências viram a 
dificuldade de quitar a folha, já ultrapassou de um milhão, a 
responsabilidade é muito grande e salientou que cada regional tem seu 
diretor, que é o porta-voz do executivo. E mencionou com relação ao que o 
vereador Antônio Cardoso falou, é uma situação que vem acontecendo há 
muito tempo, para que os catraieiros consigam se adaptar e frisou ainda 
que é difícil, mas dá para se adaptar. O senhor presidente usou da palavra 
cumprimentando todos os presentes e mencionou a respeito da agência 
Bradesco e disse que a mesa já tinha sido orientada pela assessoria jurídica 
para fazer um documento e levar até o Ministério Público e levar também 
até o responsável pelo Bradesco, e como já foi tomada a iniciativa, a mesa 
vai analisar e retornar a ligação para a assessoria jurídica para ver como 
proceder. E com relação ao Conselho Tutelar, foi um caso gravíssimo que 
aconteceu, mas o conselho tem que arcar com as despesas. E outra 
situação que o vereador mencionou foi a respeito do catraio que é uma 
questão muito polêmica e que todos sabem que tem catraio com situação 
precária. Não existindo mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar 
na presente sessão, encerada a mesma e marcou a próxima para o dia 22 
de março de2019, às nove horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, 
em 21 de março de 2019. Com a presença dos excelentíssimos senhores 
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vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, Nilton Paes 
Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Filho, 
Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro jardim, Antônio 
Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior. 

 

Sebastião baia Santana                                       Manoel da C. Pinheiro Jardim 

Vereador Presidente - PTB        Vereador - PT 

 

Ana Maria Vaz Lobato    Sandro Monteiro Lacerda 

Vereadora 1ª Secretária - SDD        Vereador - PT 

 

Nilton Paes Cardoso - PSB  Narrinha Wanderley Salomão Coelho 

Ver- 2ª Secretário Ad hoc Ver.    Vereadora - PS 

 

Edna Maria Bezerra Ferreira       Francisco Assis barros Junior 

        Vereadora        Vereador  -- PC do B 

 

Roldão Lobato Filho 

  Vereador - PSC 

 

 

 

 


