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Ata  da Quarta  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada em 
21 de fevereiro de 2020. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte e um dias do mês de junho 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 
Quarta Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Quarta Sessão 
Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à Joelma Gama para fazer as 
anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão. Justificou as 
ausências dos vereadores Ana Maria Vaz Lobato e Francisco Assis B. Junior. 
Tendo em vista a ausência da primeira secretária, a vereadora Ana Maria V. 
Lobato, solicitou ao segundo secretário o vereador Altemis Fernades Monteiro 
para assumir a primeira secretaria e convidou a vereadora Edna Maria B. 
Ferreira para assumir a segunda secretaria da mesa. Iniciando o Pequeno 
Expediente, verificando não haver correspondência a ser lida concedeu a 
apalavra ao vereador Antonio Cardoso que se pronunciou saudando a todos 
os presentes e mencionando que os debates realizados sobre as matérias que 
foram apresenadas em plenário nestas sessões são de suma importância para 
o nosso município, por isso merecem atenção e fiscalização para serem 
cumpridas. Verificando não haver mais oradores inscritos, o senhor presidente 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da 
Quadragésima Reunião Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2019. Após 
a leitura colocou em discussão e não havendo discussão, passou à votação, 
sendo aprovado por todos sos vereadores. Na primeira parte da Ordem do Dia, 
o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura da 
Indicação de nº 001/2020, datada de 20/02/2020, de autoria do vereador Manoel 
da conceição P. Jardim do PT. A seguir o senhor presidente informou que a 
matéria em questão irá seguir os trâmites legais atendendo ao Artigo 98 e 
Parágrafos do Regimento Interno do Poder Legislativo. A vereadora Narrinha 
Salomão pediu a palavra  para se oronunciar e fazer um Requerimento Vebal 
sobre uma reforma geral no Mercado Municipal “Manoel Nogueira”, expondo 
que o mesmo necessita de tais ajustes para melhor atender a população. Pediu 
aos nobres pares para apreciarem a matéria e votarem a favor da mesma. O 
senhor presidente colocou em discussão o referido requerimento e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Tendo em 
vista não haver mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a 
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segunda parte da Ordem do Dia e como não houve matéria para a segunda 
parte da Ordem do Dia e como não houve matéria, passou às Explicações 
Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos concedeu a 
palavra ao vereador Nilton Paes que inicialmente saudou a todos os presentes 
e como líder de governo usou do espaço para agrdecer aos nobres pares pela 
aprovação das matérias advindas do Poder Executivo nas sessões do mês de 
fevereiro que ora encerravam. Falou tabmbém que independentemente do 
gestor que vier a ser eleito no pleito eleitoral 2020 não posderá ser deixado 
nenhuma despesa além do que já está aprovado no orçamento para 2020, por 
isso a Indicação do vereador Manoel Jardim encontra-se inconstitucional, uma 
vez que traz ônus aos cofres públicos, visto já ter sido aprovada a Lei 
Orçamentária Vigente. Mencionou ainda que o vereador Manoel Jardim faz 
parte da comissão de Finanças e Orçamento e essa matéria deveria ser 
incluída dentro da competência  da Lei Orçamentária ainda quando estava 
tramitando na casa. Sugeriu então ao nobre vereador uma reunião à parte com 
o gestor municipal para discussão da indicação (que não deixa de ser 
louvável) e análises quanto ao pedido de ajustes dos vencimentos dos 
Conselheiros Tutelares, tendo em vista que como gestor maior do município, 
ele poderá encontrar soluções cabíveis a matéira em questaõ, ou seja, o 
prefeito faria um projeto de lei para ser enviado à câmara, ser votado e assim 
poderia alterar os valores que estão orçados para o conselho tutelar 
modificando sua rubrica e tornar válido tal alteração. Reforçou que a execução 
de dotação orçamentária compete estritamente ao Poder Executivo e os 
parlamentares apenas analisam e votam a favor ou contra, dessa forma disse 
ao nobre vereador que ele não votará a favor da referida matéria para ele não 
ser imprudente com a administração e consequentemente com o município, já 
que o caminho correto seria a gestão municipal encaminhar ao poder 
legislativo questões que versem sobre reajustes e que alteram o orçamento 
municipal. A palavra foi concedida ao vereador Manoel Jardim que 
cumprimentou a todos os vereadores e demais presentes na platéia e falou 
que durente os três anos de mandato, mesmo sendo vereador de oposição 
sempre apoiou os nobres vereadores da base em suas matérias e nas matérias 
do poder executivo que beneficiam o povo afuaense, visto que honrava os 444 
votos que lhe confiaram. Se reportou ao nobre vereador Nilton Paes sobre os 
valoresa que os conselheiros ganhavam desde sua criação no ano de dois mil 
até o ano de dois e quartoze, tendo em vista ser feita uma lei no ano de dois e 
quinze para amarrar os vencimentos dos conselheiros em apenas um salário 
mínimo. Falou ainda que o nobre colega ainda não era vereador da Casa em 
dois mil , já que só foi eleito em dois e quatro, mas em dois mil e quinze já 
estava na Casa votando a referida lei que diminuiu o salário dos conselheiros. 
Mencionou que o trabalho dos conselheiros é árduo, pois eles lidam com 
crianças e adolescente os quais requerem bastante atenção e por isso acredita 
que é merecido tal reajuste. Disse também que conhece os trâmites legais do 
orçamento, porém a referida matéria é passível de discussão no plenário da 
câmara sim, visto que a matéria só será votada na reunião do dia dezessete de 
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março. Por isso o nobre vereador acredita que é possível haver articulações de 
forma que a administração não seja penalizada futuramnete. Falou que seria 
justo os vereadores analisarem a matéria, visto que os conselheiros merecem 
ter seu trabalho valorizado e reconhecido. Por fim disse que acreditava que se 
fosse primeiro discutida nessa Casa pra depois ir ao gestor seria melhor para 
a matéria ser aprovada. A palavra foi concedida ao vereador Antonio Cardoso 
que saudando a todos mencionou que é necessário haver cuidado com a 
análise da Indicação do nobre vereador Manoel Jardim para que não haja 
futuramente imprudências para a Lei Orçamentária vigente , tendo em vista 
existir nela um orçamento destinado ao conselho tutelar. Como ficalizadores 
os vereadores tem que conhecer os direitos constitucionais para não votar 
matérias de maneira errônea. Mencionou que as matérias votadas neste início 
de  trabalho foram válidos visto que são benéficas para e consequentemente 
para o município. O senhor presidente usou da palavra para agradecer a Deus 
e Nossa Senhora da Conceição pela conclusão com êxito dos trabalhos 
referentes as sessões ordinárias desse mês. Desejou um excelente feriado a 
todos. Verificando não existir mais oradores inscritos e nada mais tendo a trar 
na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o 
dia 17 de março de 2020, às nove horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião 
Dias, em 21 de fevereiro de 2020. Com a presença dos senhores vereadores: 
Sebastião B. Santana, Altemis F. Monteiro, Edna Maria B. Ferreira, Nilton Paes 
Cardos, Roldão de Almeida L. Filho, Narrinha Wanderley S. Coelho, Sandro M. 
Lacerda, Manoel da Conceição P. Jardim e Antonio A. Cardoso.  
 


