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Ata  da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada 
em 18 de fevereiro de 2020. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Segunda Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
da Quarta Sessão Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à Joelma Gama 
para fazer as anotações necessárias para a confecção da ata desta sessão. 
Iniciando o Pequeno Expediente, verificando não haver correspondência a ser 
lida e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária, realizada em 
11 de dezembro de 2019. Logo após a leitura colocou o mesmo em discussão e 
como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade, na primeira parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do Ofício 025-GAB/PMA, das Mensagens e 
dos Projetos de Lei de Nº 003, 004 e 005/2020, de autoria do Chefe do 
Executivo Municipal. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer 
a leitura do Ofício 031/2020-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei de Nº 
007/2020, de autoria do Chefe do Executivo Municipal. Após a leitura das 
referidas matérias, o senhor presidente verificando não haver mais matéria 
para a primeira parte, passou à segunda parte da Ordem do Dia e informou aos 
senhores vereadores que nesta sessão estarão votando o Projeto de Lei 001 e 
a Resolução 001, de autoria da Mesa Diretora da Casa, bem como os Projetos 
001 e 002 do Executivo Municipal, e como são retroativos a janeiro de 2020, 
pediu aos nobres pares a dispensa do Parecer sobre as matérias, para que as 
mesmas possam tramitar nesta sessão. Vereadores que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado por unanimidade. Solicitou ao sevidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 001, juntamente com o seu anexo 
único, de autoria da Mesa Diretora, que concede reajuste aos srvidores do 
Legislativo. Após a leitura, o senhor Presidente colocou em discussão por 
parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, passou a votação, 
sendo aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Resolução de nº 001, de autoria do da 
Mesa Diretora, que concede revisão geral anual aos vereadores des Poder. 
Após a leitura, o senhor presidente colocou em discussão por parte dos 
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senhores vereadores e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo 
aprovado por todos. Dando prosseguimento, o senhor Presidente solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 001/2020, de 
autoria do Executivo Municipal, que autiriza o registro e a destinação da verba 
do pré-sal, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas se 
houver e posterior votação. Em discussaõ o preâmbulo, Artigo 1º e seus 
parágrafos e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 2º. Em discussaõ e 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 3º. Em discussão por parte dos 
senhores vereadores e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 4º. Em 
discussão e como niguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Projeto de Lei de nº 002/2020, de autira do Executivo Municipal, que Dispõe 
sobre o reajuste dos ACS e Agentes de Endemias, com base na Lei Federal 
13.708, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emenda se houver e 
posterior votação. Após a leitura, em discussaõ o artigo 1º e como ninguém 
discutiu, passou ao artigo 2º, em discussão e como niguém discutiu, passou 
ao artigo 3º, em discussão e como ninguém discutiu, passou ao artigo 4º, e, 
discussão e como ninguém discutiu, passou ao artigo 5º, em discussão e 
como ninguém discutiu, passou à votação do Projeto de Lei nº 002, sendo 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente informou que as matérias 
serão devidamente encaminhadas ao destinos para as devidas providências e 
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, passou a palavra ao vereador Manoel Jardim que cumprimentou a 
todos os presentes e agradeceu a Deus por esse momento de estar aqui nesta 
Casa. E ressaltou que na sessão de entrega de título ao senhor Antonio Cruz, 
de autoria da vereadora Ana Vaz não estave presente porque sua esposa 
estava doente e parabenizou a vereadora pela sua iniciativa, temos que 
homenagear em vida, pois o senhor Antonio Cruz ajudou também o 
crescimento desse município. E ressaltou ainda que todos os projetos que 
vem do executivo para esta Casa são avaliados de todas as formas, e hoje 
foram votados  dois projetos e amanhã com certeza será votado outro também, 
e a gente tenta fazer o melhor pelo município. A palavra foi concedida a 
vereadora Ana Maria V. Lobato que cumprimentou a todos os presentes e 
ressaltou que é com muito pesar que gostaria de externar a nossa tristeza pelo 
falecimento da nossa querida Janaguaçú da Silva Vaz, foi funcionária do 
município, hoje a família encontra-se enlutada pela perda precoce de uma 
mulher meiga e tão especial, certamente é um momento muito doloroso para 
todos, em especial aos seus familiares. E como vereadora desta cidade não 
poderia de prestar sua homenagem a sua irmã e prima que hoje faz muita falta. 
O vereador Sandro Lacerda usou da palavra para cumprimentar a todos e 
agradeceu por mais uma semana de trabalho. E pediu desculpas a vereadora 
Ana Vaz por ter se ausentado da sessão de entrega de título de cidadão 
afuaense e que hoje também não será possível participar da sessão de entrega 
de título aos senhores Nilton Paes e José Roberto, mas que tem um carinho 
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especial pelos dois. Com a palavra o vereador Antonio Cardoso que 
cumprimentou a todos e ressaltou que esta semana estão muito atarefados, 
com muitos projetos, devido o recesso e parabenizou a vereadora Ana Vaz 
pela sua iniciativa, e como bem falou o vereador Manoel Jardim temos que 
homenagear as pessoas enquanto se tem vida, e menicionou que hoje o 
vereador Nilton Paes e o doutor José Roberto serão agraciados também com 
esse título. Pediu a Deus que nos dê sabedoria para que possamos estar aqui 
nesta Casa de Leis sempre vendo o que é melhor para o povo. O senhor 
presidente usou da palavra para agradecer a Deus e a todos os colegas 
vereadores em nome do Executivo Municipal pela aprovação dos projetos. 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 19 de 
fevereiro de 2020, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 
18 de fevereiro de 2020. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião 
Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, Altemis Fernandes Monteiro, Edna Maria 
B. Ferreira, Nilton Paes Cardoso, Roldão de Almeida L. Filho, Narrinha 
Wanderley S. Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição P. 
Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis B. Junior. 
 


