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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da atual 

legislatura da Câmara Municipal de Afuá, realizada em 18 de fevereiro de 2019, 

às 09 horas. 

Presidente: Vereador Sebastião Baia Santana. 

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

Segunda Secretária “Ad hoc”: Vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira. 

 

Aos dezoito 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 Primeira 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 a vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira 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: Portaria Nº 

017/2019 – GAB – CMA, datada de 15/02/2019. Ofício Nº 033/2019 – PMA, 

datado de 15/02/2019 – Assunto: Indicação do Líder de Governo na CMA - 

biênio 2019/2020. Oficío S/Nº/2019 – PT, datado de 15/02/2019 – Assunto: 

Indicação Liderança do PT na CMA – biênio 2019/2020. Ofício S/Nº/2019 – 

PTB, datado de 15/02/2019 – Assunto: Liderança do PTB na CMA – biênio 

2019/2020. Ofício S/Nº/2019 – PSDB, SD, PSB, PTC, PDT e PCdoB – datado 

de 15/02/2019 – Assunto: Liderança do Bloco da Maioria – biênio 2019/2020. 

Feitas as leituras das correspondências o senhor presidente, verificando não 

haver oradores inscritos no pequeno expediente da sessão, solicitou ao 

servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima 
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Sétima Sessão Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2018. Após a 

leitura, o mesmo foi colocado em discussão e posterior votação sendo 

aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, na Primeira Parte da 

Ordem do Dia o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para 

fazer a apresentação do Projeto de Resolução de Nº 001/2019, datado de 

13/02/2019 – Concede revisão geral dos subsídios dos vereadores, de autoria 

da Mesa Diretora da CMA. Apresentação do Projeto de Lei de Nº 001/2019, 

datado de 13/02/2019 - Dispõe sobre reajuste aos vencimentos dos servidores 

da CMA, de autoria da Mesa Diretora da CMA. Solicitou ao referido servidor 

para fazer a: leitura do Ofício 019/GAB/PMA, da Mensagem, da Justificativa e 

do Projeto de Lei Nº 001/2019 – Contratação temporária de servidores públicos 

- datado de 28/01/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal; leitura do 

Ofício 020/2019/GAB/PMA, da Mensagem, da Justificativa e do Projeto de Lei 

Nº 002/2019 - Ajuste dos vencimentos dos servidores municipais                     

datado de 28/01/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal; leitura do 

Ofício 028/GAB/PMA e do Projeto de Lei Nº 003/2019 – Dispõe sobre o 

reajuste das Classes: A/B/C/D/E – Cargo: Professor, Grupo Magistério – 100H 

mensais, datado de 04/02/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal; 

leitura do Ofício 029/2019/GAB/PMA, da Mensagem, da Justificativa e do 

Projeto de Lei Nº 004/2019 – Dispõe sobre reajuste das Classes: A/B/C/D/E - 

Cargo: Técnico em Educação: Grupo Magistério – 40H semanais, datado de 

04/02/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Solicitou ainda para o 

servidor Antonio Serrão fazer a leitura do Calendário das Sessões Ordinárias 

da Câmara Municipal de Afuá para o ano de 2019. Após a leitura, o senhor 

presidente colocou o referido calendário em discussão e posterior votação 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Verificando não haver mais 

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

Segunda Parte. Na Segunda Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente 

informou que conforme fora acordado na sessão de pauta, levando em 

consideração o pedido de urgência urgentíssima do poder executivo municipal 
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na aprovação dos Projetos de Nº 001 e 002/GAB/PMA, o mesmo submeteu à 

votação do soberano plenário a dispensa de pareceres sobre as matérias para 

que as mesmas pudessem tramitar na referida sessão. Todos os vereadores 

presentes aprovaram as dispensas de pareceres e a seguir o servidor Antonio 

Serrão fez a leitura artigo por artigo dos referidos projetos para discussão, 

apresentação de emendas e posterior votação. Ato seguido, os Projetos de 

Leis de Nº 001 e 002/2019, foram colocados em discussão e posterior votação 

sendo aprovados por unanimidade sem apresentações de emendas e o senhor 

presidente informou aos nobres pares que as referidas matérias seriam 

encaminhadas ao poder executivo municipal para as devidas providências. 

Verificando não haver mais matéria para a Segunda Parte da Ordem do Dia, o 

senhor presidente passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e 

tempo de cinco minutos a palavra foi concedida ao vereador Manoel da 

Conceição Pinheiro Jardim que se manifestou agradecendo a Deus pela 

oportunidade de estar mais uma vez presente em mais uma sessão da câmara 

municipal, saudou o novo presidente da casa e demais pares e registrou a 

presença dos professores Elton Jardim e Marcel Santos na galeria da sessão. 

Disse ainda que gostaria de deixar registrada a prestação de contas das 

doações feitas às comunidades e projetos sociais em Afuá (como exemplos o 

Projeto base Bom Jardim e o Projeto Judô), do reajuste que o referido vereador 

recebeu desde o ano de 2017 quando assumiu o cargo de vereador municipal 

os quais totalizaram R$ 12.600,00  (Doze mil e seiscentos reais). Mencionou 

também que se sentia honrado em estar representando para o biênio 

2019/2020 a liderança do Partido dos Trabalhadores – PT na casa de leis 

municipal de Afuá. Em seguida a palavra foi concedida ao vereador Antônio 

Cardoso, que iniciou seu discurso saudando ao novo presidente da casa, aos 

demais vereadores e à plateia presente (já mencionada acima). Em seguida 

justificou sua ausência na sessão solene de abertura dos trabalhos na última 

sexta-feira, por motivo de falecimento de seu sogro na zona rural onde mora. 

Disse ainda que continuará apoiando todas as ações benéficas ao povo de 
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Afuá uma vez que honra seu compromisso desde que foi eleito, pois mesmo 

estando em recesso realizou visitas às comunidades ribeirinhas, fiscalizou 

serviços públicos e ouviu as reivindicações do povo em geral para trazer à 

discussão do plenário durante este ano. Sugeriu ao presidente que se possível 

fossem realizadas as sessões itinerantes e/ou os vereadores pudessem se 

juntar sem predileção de bandeira política para fazer visitas mais frequentes à 

zona rural e verificar melhor a situação daqueles que estão necessitando de 

mais serviços sociais. Por fim, desejou muito sucesso ao novo presidente na 

condução dos trabalhos da casa para o biênio 2019/2020. Dando 

prosseguimento, a palavra foi concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso, que 

inicialmente desejou votos de sucesso aos trabalhos da nova mesa diretora da 

casa e cumprimentou a todos os presentes. Falou que as matérias aprovadas 

na referida sessão tanto por parte da mesa diretora poder legislativo quanto do 

poder executivo são o início dos avanços que se almejam para o ano de 2019. 

Como líder de governo está à disposição dos nobres pares para tentar cumprir 

junto ao poder executivo com o que possível for mediante as reivindicações 

dos parlamentares. Com relação às ampliações e/ou construções tanto das 

escolas como dos postos de saúde nas regionais da zona rural, o líder de 

governo informou aos senhores vereadores que as obras já iniciaram e até o 

final do primeiro semestre desse ano ele espera ter concluído. Como sugestão, 

o líder de governo pediu aos nobres pares que possam fazer uma relação de 

todos os problemas imediatos que os mesmos tenham conhecimento, 

principalmente na zona rural, tragam até a mesa diretora para esta elaborar um 

único documento e o líder de governo de posse deste repassar ao poder 

executivo com o objetivo do mesmo construir os projetos cabíveis a cada caso, 

enviá-los a esta casa de leis para serem analisados e aprovados. Por fim, 

desejou as bênçãos de Deus e Nossa Senhora e um bom retorno de trabalho a 

todos. A seguir, a palavra foi concedida ao vereador Altemis Fernandes 

Monteiro que inicialmente agradeceu a Deus pelo início das sessões ordinárias 

da câmara e desejou bom dia aos senhores vereadores, bem como deu boas 
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vindas às demais pessoas presentes na plateia. Falou que como a função do 

legislador é fiscalizar e ser porta-voz do povo é muito importante trazer a esta 

casa as demandas que o município precisa melhorar para tentar solucioná-las. 

Mencionou ainda que participou no dia 02 de fevereiro no centro Folclórico 

Lagostão, do lançamento do livro “O Brasil que pedala” que fala sobre Afuá 

realizado pela equipe do projeto “Bike é legal” da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro mediante uma pesquisa que os autores senhores Daniel Guth, 

Juciano Rodrigues e Renata Falzoni fizeram sobre a nossa cidade no ano de 

2017, com o apoio da Semtelc – Secretaria de Municipal de Turismo, Esporte, 

Lazer e Cultura de Afuá. Por fim, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 

compartilhando com os nobres pares mais um ano de trabalho desejando a 

todos bom retorno. Verificando não haver mais oradores inscritos, o senhor 

presidente usou da palavra para fazer algumas considerações. Falou que a 

câmara municipal é a casa do povo e, portanto, todos são bem-vindos a 

participar das sessões e conhecer o trabalho que os vereadores estão 

realizando em prol do povo que o elegeu. Disse ainda que foi eleito no ano 

2000, assumiu a vida pública de vereador no ano de 2001 e passou por várias 

situações até chegar à presidência da câmara, mas que irá tratar a todos com 

igualdade. Agradeceu a todos que votaram em sua chapa e pediu as bênçãos 

de Deus sobre cada um, bem como pediu as bênçãos a todos os vereadores 

deste poder que colaboraram com o crescimento do município, pois cada um à 

sua maneira ajuda direta ou indiretamente o povo que mais necessita. Por fim 

desejou bom dia a todos e verificando não haver mais nada a tratar na 

presente sessão declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 

19 de fevereiro de 2019, às 09 horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, 

em 18 de fevereiro de 2019, com a presença dos excelentíssimos 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 
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Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis 

Barros Júnior. 


