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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da atual 

legislatura da Câmara Municipal de Afuá, realizada em 19 de fevereiro de 2019, 

às 09 horas. 

Presidente: Vereador Sebastião Baia Santana. 

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

Segundo Secretário “Ad hoc”: Vereador Nilton Paes Cardoso. 

 

Aos dezenove 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 Segunda 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 o vereador Nilton Paes Cardoso 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: Ofício 

Circular 01/2019, datado de 08/02/2019 – Conselho Municipal de Educação de 

Afuá – Assunto: Calendário das reuniões 2019. Feita a leitura da 

correspondência, 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 Oitava Sessão Ordinária, 

realizada em 12 de dezembro de 2018. Após a leitura, o mesmo foi colocado 

em discussão e posterior votação sendo aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento, verificando não haver matéria para a Primeira Parte da Ordem 

do Dia, o senhor passou à Segunda Parte e conforme acordado com os nobres 
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pares o mesmo colocou em votação a dispensa dos pareceres sobre os 

Projetos de Lei de Nº 003 e 004 de autoria do executivo municipal, para que 

possam tramitar na referida sessão. Todos os vereadores presentes aprovaram 

as dispensas dos referidos pareceres e ato contínuo o senhor presidente 

solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura artigo por artigo, do 

Projeto de Lei Nº 003/2019 que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos do 

Cargo de Professor - Regime 100 horas mensais. Após a leitura, o senhor 

presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 003/2019, juntamente 

com a tabela de vencimentos constante do mesmo. Como não houve 

discussão, colocou o mesmo em votação, sendo o referido projeto aprovado 

por unanimidade. Em seguida solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 

leitura artigo por artigo do Projeto de Lei Nº 004/2019 que dispõe sobre o 

reajuste dos vencimentos do Cargo Técnico em Educação – Regime 40 horas 

semanais, juntamente com a tabela do Anexo II. Após a leitura colocou em 

discussão e como ninguém discutiu, passou à votação sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou aos nobres pares 

que as matérias seriam encaminhadas com urgência 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 Roldão de Almeida Lobato Filho que se 

pronunciou inicialmente cumprimentando senhores vereadores presentes e as 

demais pessoas na plateia. Depois falou sobre as dificuldades que as pessoas 

enfrentam com relação às práticas esportivas tanto a nível nacional, estadual, 

municipal e nos inúmeros projetos que existem para colaborar na formação 

social de crianças, adolescentes e jovens. Mencionou que admira a coragem 

daqueles que se dispõe a realizar tais ações tendo em vista que os atletas que 

iniciam suas atividades esportivas ligadas a projetos sociais como o do Judô 

que tem como responsável o professor Marcel Santos, podem ser futuramente 

grandes profissionais esportistas dentro e fora do município. Parabenizou a 
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iniciativa tanto do responsável quanto dos jovens atletas que mesmo com todas 

as dificuldades estão participando das atividades do Judô promovidas pela 

Federal Amapaense e como vereador se colocou à disposição para colaborar 

com o referido projeto para que Afuá possa ser representado nessa 

modalidade fora do município. Dando prosseguimento ás explicações pessoais, 

a palavra concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso. Iniciou sua fala 

cumprimentando a todos os presentes e em como líder de governo agradeceu 

aos nobres pares pela votação unânime dos dois projetos aprovados nesta 

sessão, tendo em vista que independente de cor partidária o plenário 

demonstra responsabilidade não para com o prefeito e sim para com o 

município. Parabenizou também a iniciativa do Projeto Judô que tem como 

responsável o professor Marcel Santos que se encontrava na plateia 

juntamente com seus atletas, dizendo que já é um colaborar assíduo do 

referido projeto e que sempre estará a disposição para continuar colaborando. 

Ainda pela ordem de inscrição a palavra foi concedida ao vereador Manoel da 

Conceição Pinheiro Jardim que inicialmente agradeceu a Deus por mais um dia 

de vida e cumprimentou a todos os presentes. Compartilhou das palavras ditas 

pelo vereador Roldão de que não é fácil ser líder de projetos sociais e que 

também parabeniza a iniciativa do professor Marcel mediante o Projeto do 

Judô. Mencionou ainda que mesmo sendo vereador também está à frente de 

um projeto social na área esportiva dentro da comunidade onde mora que é o 

Capim Marinho. Falou que antes de serem vereadores ele e o senhor Roldão 

Filho, participaram em Belém (capital do estado) de uma conferência lutando 

pela aquisição do ginásio poliesportivo (já construído em Afuá) e por isso 

acredita que falta mais organização para que todos aqueles que fazem parte de 

algum projeto social relacionado ao esporte possam usufruir do mesmo. Com 

relação às demolições de algumas escolinhas municipais (já desativadas) na 

zona rural, o vereador Manoel indagou ao líder do governo sobre de onde 

partiram as ordens desses atos que estão acontecendo na zona rural do 

município, como exemplo, as demolições do anexo do Rio Araroca e do Rio 
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Santa Maria. Dando prosseguimento, a palavra foi concedida ao vereador 

Antonio Azevedo Cardoso que cumprimentou a todos os presentes na sessão e 

comentou sobre a situação do dos municípios que estão com os salários dos 

servidores em atrasos como exemplo Santana e Macapá que são os mais 

próximos. Aproveitou a oportunidade para parabenizar a prefeitura de Afuá em 

nome do gestor municipal, por estar com os pagamentos atualizados dizendo 

que por onde visita escuta muitos elogios com relação a isso, bem como 

parabenizou as iniciativas dos projetos sociais desenvolvidos em Afuá, como 

foi citado anteriormente o do Judô que tem à frente o professor Marcel Santos, 

reafirmando que pode contar com sua colaboração em relação ao mesmo. 

Sugeriu ainda que a SEMTELC – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, 

Lazer e Cultura, poderia fazer um mapeamento dos projetos esportivos que são 

desenvolvidos na zona rural para se possível colaborar com os mesmos já que 

são muito importantes tanto para quem pratica quanto para o desenvolvimento 

do município. Verificando não haver mais oradores inscritos, o senhor 

presidente aproveitou o ensejo para dizer ao nobre vereador Manoel Jardim 

que como presidente da casa juntamente com o líder do governo vão procurar 

colher todas as informações possíveis sobre as demolições das escolinhas da 

zona rural e trazê-las a este plenário para esclarecimentos de todos. Com 

relação aos campeonatos da zona rural, analisa as situações para poder 

colaborar, visto que é visível nos tempos atuais a maioria das pessoas usarem 

essas ações esportivas como comércio. Então, deixa um alerta aos nobres 

pares sobre essa questão, uma vez que, se as ações a serem desenvolvidas 

forem em benefício de uma coletividade é justo que nós vereadores apoiemos, 

mas se não for, devemos ser mais cautelosos. Por fim agradeceu a presença 

de todos e verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão 

declarou encerrada a mesma, marcando a próxima para o dia 20 de fevereiro 

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

fevereiro de 2019, com a presença dos excelentíssimos senhores vereadores: 

Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Nilton Paes Cardoso, 
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Edna Maria Bezerra Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Filho, Narrinha 

Wanderley Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição 

Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Júnior. 


