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Ata da Vigéma Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 10 de agosto de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 
horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 
verificando haver quorum, invocando a benção e a proteção de Deus, declarou 
aberta a Vigésima Terceira Reunião Ordinária do primeiro período legislativo 
da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a servidora Ana 
Maria Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente 
verificando não haver correspondências a serem lidas, fez uso da palavra o 
vereador José Carlos, que cumprimentou a todos e relatou sobre o que vem 
ocorrendo nas redes sociais, quando se fala em educação, segurança, tem que 
haver seriedade, se fosse o vereador Carlinhos que tivesse feito a postagem 
no face, o mundo teria vindo a baixo, não podem brincar com essas coisas, a 
escola do Riozinho está perto da beira do rio e os professores estão obrigando 
as crianças a irem a escola, mas não podem continuar lá, correndo risco de 
vida. Ressaltou ainda que não são donos de regional, pois foram criticados por 

um assessor da prefeitura pela regional do Jurupary, mas quem é responsável 
por essas regionais é o prefeito. E com relação aos catraieiros, baixou o 
combustível, mas o diesel não baixou, lá na regional custa R$ 9,00 o litro, 
então eles trabalham de graça para a prefeitura; é lamentável que não 
existe verba para os catraieiros, mas o prefeito pagou um absurdo para a 
Manu Batidão chamar palavrão para ele, e vem dizer que não pode 
remanejar. A senhora Kelly, diretora do hospital, tem que ser demitida, ela 
é despreparada e tem que chamar um psicólogo, me chamou de blogueiro, e 
ainda bem que existe redes sociais, as imagens não mentem, se a promotoria 
levar a sério, esse rapaz chamado Branco tem que ser preso, pois invadiu o 
hospital tentando agredir o Jediel. Disse ainda que não tem nada contra o 
secretário Sandro, mas pagaram quinze mil de aluguel no festival de uma 
lancha para vir e ir as bandas, e quando pede uma ambulancha, não tem! 
Com a palavra o vereador Irineu Pandilha, que cumprimentou a todos e 
ressaltou a respeito de sua regional, Igarapé do Cemitério, com relação a 
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escola do riozinho, que foi publicado no face, que encontra-se em estado de 
alerta devido a erosão. Ressaltou também que o vereador fez um 
requerimento, mas o povo da regional não tem esse conhecimento, e essa 
escola foi transportada para traz, e o presidente é sabedor de como foi 
retirada pelo senhor Gerson, esposo da professora Marleide, e esse 
requerimento do nobre vereador Nilton já devia ter sido executado, mas 
tem certeza que agora sai, devido essa manifestação, e serviço público devia 
ser prioridade, as crianças precisam dessa escola. Verificando não existir 
mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do 
resumo da Ata da Décima Nona Reunião Ordinária, realizada em 29 de 
junho de 2022. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, verificando não existir matéria para a primeira parte da 
Ordem do Dia, passou à segunda parte da Ordem do Dia, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão a leitura da Portaria 056/2022, de 30 de junho de 
2022. Em seguida, solicitou ao servidor a leitura do Parecer de nº 002/2022, 
sobre o Projeto de Lei de nº 002/2022, de autoria da vereadora Núbia 
Lacerda, que denomina o Centro Administrativo com o nome Jacy Soares 
Correa. Após a leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao vereador 
Altemis Monteiro, nomeado como relator, para que encaminhasse o projeto 
à discussão do plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que veio a 
essa comissão, o Projeto de Lei de nº 002/2022, de autoria da vereadora 
Núbia Lacerda, que denomina o Centro Administrativo com o nome do 
senhor Jacy Soares Correa. Por força da legislação, a autora do projeto, 
por ser a relatora da comissão, não pode oferecer o parecer na matéria, 
sendo então delegada esta função ao presidente que somente neste caso 
assume a relatoria da comissão de justiça. Ressaltou ainda, que no próprio 
relatório e no projeto, já se destacam as qualidades do homenageado, sendo 
que só lhe compete solicitar aos nobres pares, tanto a aprovação do parecer, 
bem como do projeto em questão, pois neste caso utilizar o nome do senhor 
Jacy Soares Correa, é uma forma justa de lembrar que ele foi uma pessoa 
muito popular e querida no município de Afuá; foi gerente na EMAPA, 
também ocupou o cargo de prefeito e vice-prefeito de Afuá nos anos de 1989 
a 1992, sendo um grande devoto de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira 
de Afuá, e denominar o Centro Administrativo com seu nome, é uma forma 
de mantê-lo sempre presente na memória e lembranças de todos que o 
conheceram. Pediu mais uma vez a aprovação dos senhores vereadores. Em 
seguida, o senhor Presidente colocou em discussão o parecer em questão, 
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como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de 
Lei de nº 002/2022, de autoria da vereadora Maria Núbia Lacerda. Após a 
leitura, o senhor Presidente colocou em discussão por parte dos senhores 
vereadores, como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente informou que a matéria 
seria encaminhada ao Executivo para as devidas providências, bem como 
aos familiares do senhor Jacy Soares Correa, da decisão de vossas 
excelências. Verificando não existir mais matéria para a segunda parte da 
ordem do dia, passou às Explicações Pessoais, e como não houve orador 
inscrito o senhor Presidente usou da palavra para agradecer a vereadora 
Núbia pelo projeto de lei que denomina prédio público, senhor Jacy foi uma 
pessoa muito importante para o município de Afuá, então mais que justa 
essa homenagem. Reforçou também as falas do vereador Irineu, a regional 
do cemitério estava sobre a direção do vereador Junior Borges e vossas 
excelências aprovaram o requerimento por unanimidade de pedido de 
construção dessa escola, e já está agendado para o gestor ir até a regional 
para definir o local que será construída esse novo prédio, evitando assim 
esse tipo de problema. Verificando não haver mais oradores inscritos e 
nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e 
marcou a próxima para o de 11 de agosto de 2022, às nove horas. Plenário 
Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 10 de agosto de 2022. Com a presença 
dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra 
Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, Sebastião Baia Santana, Altemis 
Fernandes Monteiro, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França 
Pereira, José Borges da Silva Junior Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos 
Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


