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Ata da Tigésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 22 de novembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeiro Secretário: Ad. Hoc. Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Segunda Secretária: Ad. hoc.  Verª Edna Maria B. Ferreira. 
 

Aos vinte  e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezenove, 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 a Trigésima Sexta Reunião Ordinária 
do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da atual 
legislatura. Verificando a ausência da primeira secretária, vereadora Ana 
Maria V. Lobato, por motivo de doença, convidou o segundo secretário, 
o vereador Altemis Monteiro para assumir a primeira secretaria, e a 
vereadora Edna Maria 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 inicio ao 
Pequeno Expediente, verificando não haver correspondencias a serem 
lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro, para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Segunda 
Reunião Ordinária, realizada em 25 de outubro de 2019. Feita a leitura, o 
senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, verificando não haver matéria para a primeira parte da 
Ordem Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo de nº 003/2019, de autoria do vereador Nilton Paes 
Carodoso. Feita a leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao autor 
do projeto, vereador Nilton Paes, para encaminhar à discussão em 
Plenário, que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que a 
iniciativa desse projeto em homenagem ao doutor José é pelos revantes 
trabalhos que vem exercendo no município de Afuá. E como todos 
sabem, doutor José Roberto foi uma das pessoas que implantou a rádio 
comunitária AFUÁ FM, que hoje serve como meio de comunicação para 
o povo, principalmente o que mora no entorno. No ano de 2006 o senhor 
José Roberto foi contratado pelo ex presidente Eliudo Pinheiro para 
prestar serviços a esta Casa. Pediu o apoio aos senhores vereadores na 
aprovação desta matéria. O senhor pressidente colocou  discussão por 
parte dos senhores vereadores. O vereador Sandro Lacerda usou da 
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palavra para dizer  esta homenagem é justa. E lembrou que o doutor 
José Roberto sempre os orientou e nunca olhou para o lado político, 
pois sempre que os vereadores de oposição pediam orientação ele 
explicava com maior cautela. E falou ao vereador Nilton Paes que pode 
contar com o seu voto. A palavra com o vereador Antonio Cardoso, que 
cumprimentou a todos e parabenizou ao vereador Nilton Paes pela sua 
iniciativa, pois é uma justa uma justa homenagem ao doutor José 
Roberto, que tem defendido esta Casa. E antecipou que seu voto é 
favorável. Com a palavra o vereador Roldão filho, que cumprimentou a 
todos os presentes e parabenizou o vereador Nilton pela homenagem ao 
doutor José Roberto e falou que seus pais não cansam de elogiar o 
trabalho do doutor José Roberto como assessor desta Casa, e não se 
limitou apenas a asssessoria jurídica e ouvindo atentamente a sua 
biografia observou o quanto ele tem se dedicado a essa vida social 
também, quando pensa a questão rádio comunitária e Casa Lotérica  
para atender a população que tanto precisa, não tem como não pensar 
no doutor José Roberto, pois partiu dele essas idéias. Assim como dá 
apoio as igrejas, não só a católica, mas também às evangélicas, e 
qualquer um que procura orientação, assim como os grupos culturais, 
as associações, então é um trabalho magnífico de um ser humano de um 
coração tão grande.  E disse ainda que apesar das dificuldades, mas 
sempre que ver o doutor José Roberto  é com o sorriso no rosto, dando 
atenção para todos. Com a palavra a vereadora Narrinha Salomão, que 
cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Nilton Paes pela 
lembrança de homenagear o doutor José Roberto, uma pessoa que 
nunca mediu esforços para orientar os vereadores em todas as matérias 
nesta Casa e disse ainda que todos conhecem a sua índole e o seu 
comportamento como cidadão afuaense. E agradeceu ao doutor José 
Roberto, pois no momento em que mais precisou ele a ajudou. Com a 
palavra o vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a todos os 
presentes e parabenizou o vereador Nilton Paes pela iniciativa e disse 
que é importante que  as pessoas reconhecidas em vida, pois teve a 
oportunidade de estar junto com o doutor José Roberto em uma luta em 
prol da cultura de Afuá, e agradeceu de coração a pessoa do doutor 
José Roberto, pois naquele momento foi uma pessoa fundamental para 
essa associação, não só ao camarão convencido, mas também a outra 
entidade Camarão Pavulagem. E antecipou que seu voto é favorável ao 
projeto de decreto. O senhor Presidente agradeceu ao vereador Nilton 
Paes pela iniciativa e ao doutor José Roberto pela responsabilidade que 
tem com esta Casa e não tem palavras para agradecê-lo. Parabéns, pois 
é merecedor desse título! Como ninguém mais discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Verificando não existir mais 
matéria para a segunda parte da ordem dia, passou às Explicações 
Pessais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a 
palavra ao vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a todos os 
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presentes e agradeceu a Deus por este momento nesta Casa. E ressaltou 
que já está se aproximando o final do ano e no sábado estarão 
recebendo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, assim 
como receberam a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, e ficará 
para a história da importância que é para todos. No domingo acontecerá 
o Círio e no dia 08 de dezembro acontecerá a festa maior. E ressaltou 
também que no dia 07 de dzembro estará completando quarenta e cinco 
anos de idade, um filho afuaense, que vendeu merenda na rua e que 
ajudou a criar seus irmãos e se der tudo certo irá fazer uma festa e 
mandará o convite para cada vereador. Com a palavra o vereador Junior 
Barros, que cumprimentou os senhores vereadores e as pessoas 
presentes e ressaltou que participou de duas viagens na caravana e 
parabenizou ao prefeito Mazinho pelo convite, foi muito tranquilo e não 
tiveram problema com ninguém e o atendimento foi excelente. Desejou 
aos vereadores um feliz Círio com muita fé e que todos os vereadores 
estejam junto no navio para acompanhar a Padroeira Nossa Senhora da 
Conceição. E disse ainda que não falou sobre o projeto de decreto do 
vereador Nilton, porque não tem palavras para falar sobre o doutor José 
Roberto, é uma pessoa muito conhecida em Afuá, tem uma conduta 
ilibada dentro do seu trabalho. E parabenizou o vereador Nilton pela sua 
iniciativa. Com a palavra o vereador Nilton Paes, que cumprimentou os 
senhores e as senhoras vereadoras e as pessoas que estão presentes 
na galeria e aproveitou a oportunidade para agradecer a aprovação do 
projeto de decreto legislativo. E ressaltou que é momento de festa e 
semana muito especial para o munucípio, pois é a semana do Círio da 
Padroeira de Afuá e pediu que ela abençoe a todos e proteja o município 
de Afuá. E desejou a cada vereador e cada funcionário na pessoa do 
prefeito Mazinho Salomão e do vice-prefeito Luis da Conceição, um círio 
de muita renovação e que possa abençoar cada um dos senhores 
vereadores e do povo afuaense. Com a palvra o vereador Roldão Filho, 
que iniciou suas falas cumprimentando os senhores vereadores e as 
pessoas presentes. E ressaltou que esteve conversando com o 
professor Marcel dos Santos, responsável pela luta de judô, ele veio 
fazer o convite para o quarto torneio dos campeões de Judô, que irá 
acontecer no dia 07 de dezembro de 2019.  Então, será uma honra para 
eles a presença dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora 
Narrinha Salomão, que cumprimentou a todos e se reportou sobre a 
vinda da Imagem da Padroeira Nossa Senhora de Nazaré, que estará 
chegando no sábado pela manhã e será homegeada por todos os 
vereadores e funcionários. Que ela possa abençoar todos os vereadores, 
dando sabedoria e inteligência, para que possam trabalhar em prol 
desse povo afuaense que tanto precisa. Abençoar também ao prefeito 
Mazinho e a seu vice Luis da Conceição e a todos que fazem parte da 
prefeitura municipal, para que seja um Afuá melhor. E desejou a todos 
um feliz Círio e um ótima festa. O senhor Presidente usou da palavra 
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para cumprimentar os senhores vereadores e as pessoas presentes e 
ressaltou que estão trabalhando em busca de dias melhores e agradeceu 
a Deus porque as divergências políticas são muito poucas, pois já 
tiveram momentos muitos difíceis nesta Casa. E ressaltou que no 
sábado terão a visita da Padroeira Nossa Senhora de Nazeré e que ela 
abençoar todos os vereadores para que façam um bom trabalho em prol 
do povo afuaense e todos sabem que a parceria com o Executivo é 
muito importante, pois leva a lugares mais distantes do município. 
Desejou a todos um feliz Círio e uma ótima festividade. Não existindo 
mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, 
declatou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 10 de 
zembro de 2019, às nove horas, Plenário Ver. “Raimundo Sebastião 
Dias”, em 22 de novembro de 2019. Com a presença dos senhores 
vereadores: Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Edna 
Maria Bezerra Ferreira, 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 de Assis Barros Junior. 

 


