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Ata da Quarta Sessão Ordinária do primeiro Período Legislativo de 2023, 
realizada em 17 de fevereiro  de 2023. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeiro Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Segunda Secretária: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda 
 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 
nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em virtude da 
ausência do Presidente Titular que está no Cargo de Prefeito Municipal em 
Exercício, o  primeiro secretário, senhor Sebastião Santana, assumiu a 
presidência e solicitou ao segundo secretário, vereador Rondineli Costa, para 
assumir a primeira secretaria e convidou a vereadora Maria Núbia Lacerda para 
assumir a segunda secretaria. Verificando haver quorum, invocando a benção 
e a proteção de Deus, declarou aberta a Quarta Reunião Ordinária da Terceira 
Sessão Legislativa da atual Legislatura. Solicitou a servidora Joelma Monteiro 
da Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata referida  
sessão. Dando início ao pequeno expediente, verificando não existir 
correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Quadragésima Reunião 
Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2022. Após a leitura, colocou em 
discussão, como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando continuidade, verificando não existir matéria para a 
primeira parte da Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, o 
senhor Presidente informou que nas duas últimas reuniões foi feito a 
apresentação do Projeto de Lei de nº 005/2023 de autoria do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe sobre as alterações nas Leis Municipais de nº 
187/2000 e 379/2015, sendo que o mesmo veio com pedido de urgência  em sua 
tramitação, submeteu ao Plenário a dispensa de Parecer sobre a matéria em 
questão, para que a mesma pudesse ser discutida e votada na referida sessão, 
sendo aprovado por unanimidade. E como tratava-se de um projeto muito 
extenso, com 102 artigos, e como foi acordado com os senhores vereadores o 
mesmo foi totalmente apresentado, e dessa forma iria colocar em discussão, 
apresentação de emendas (se houvessem) e posterior votação. O senhor 
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei de nº 005/2023-GAB/PMA, 
de 14 de fevereiro de 2023, que Dispõe sobre as alterações das Leis Municipais 
nº 187/2000 e 397/2015, e estabelece normas para a política  municipal dos 
direitos da criança e do adolescente, regulamentando  o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo 
Municpal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
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Feita a leitura, o senhor Presidente colocou em discussão, o vereador Dirceu 
Silveira cumprimentou a todos e propôs uma emenda no Artigo 43, inciso II, 
onde se ler “25 anos”, leia-se “18 anos”, mas como já existe uma 
recomendação do Ministério Público para “21 anos”. Pediu que acatem essa 
recomendação. Continuou em discussão. O vereador Nilton Paes 
cumprimentou a todos e fez uma correção pela boa técnica legislativa, em 
cada artigo onde se tem um único inciso, que seja transformado em “parágrafo 
único”. Como ninguém mais discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. O senhor Presidente colocou em discussão a emenda 
apresentadas pelos vereadores Dirceu Silveira e Nilton Paes, como ninguém 
discutiu, colocou  em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Em 
seguida, colocou em discussão a tabela anexa ao referido projeto de lei, como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Verificando não existir mais matéria para a segunda parte da ordem do dia, 
passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Nilton Paes, que cumprimentou a 
todos e ressaltou que todos sabem das dificuldades que os vereadores 
enfrentam, mas continuarão trabalhando em prol do povo Afuaense, pois ele 
será sempre o mais beneficiado pelas ações. Informou que como lider de 
governo e procurará trabalhar com seriedade e informou também que o 
presidente titular já encaminhou cópias do calendário das sessões da câmara 
a todas as secretarias e ao Poder Executivo,  para que as matérias não 
cheguem com atraso, para que sejam melhor estudadas, pois é lamentável um 
projeto com 102 artigos não ter tempo suficiente para ser estudado. Disse 
também que os vereadores são cobrados por não fazerem nada, mas não é 
verdade, todos têm seus comprimissos e são cumpridores dos seus deveres. 
Pediu desculpas aos vereadores pelo transtorno e  lutará para que essa 
situação mude. A vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a todos, e em 
especial o pastor Paulão e o senhor César e ressaltou da importância dos seus  
projetos, uma ação tão grandiosa, levam o trabalho as pessoas que mais 
necessitam, é um projeto abençoado por Deus. Disse também que infelizmente 
algumas situações acontecem na Plenária, mas não significa que não vão 
avaliar  com responsabilidade, agradeceu a atenção da secretária Érica, que 
muitas vezes acumula dois cargos. Agradeceu também a disponibilidade do 
doutor Ruan e do doutor Idelfonso, de avaliar conosco, juntamente com o 
vereador Nilton Paes, mesmo com pouco tempo, avaliar com responsabilidade 
a questão do Conselho Tutelar, especialmente a regulamentação que é muito 
importante, às vezes o vereador não consegue aliar a genda do legislativo com 
o técnico que vem de fora, pois já esteve como coordenadora do CRAS. No 
mais, agradeceu por estarem encerrando mais uma reunião, discutindo projetos 
muito importantes e pediu a Deus que os abençoem cada vez mais. O vereador 
Rondineli Costa cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por lhes guiar e pediu as 
bençãos para que os trabalhos caminhem com tranquilidade, com sabedoria. 
Desejou a todos um bom carnaval. O senhor Presidente usou da palavra  para 
cumprimentar a todos e ressaltou que como todos sabem os vereadores são 
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cobrados por não fazerem nada, mas o Poder Legislativo acabou de aprovar um 
projeto com 102 artigos importantissímo para o município, e ontem foram aprovados 
mais três projetos também importantes, que autoriza o prefeito a executar os seus 

trabalhos. Desejou a todos um bom dia.  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 dia 28 de março de 2023, às nove 

horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 17 de fevereiro de 2023. 

Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, 

Rondineli de Almeida Costa, Altemis Fernandes Monteiro, Maria Núbia de 

Souza Lacerda, Edna Maria B. Ferreira, Irineu Pandilha Pinheiro, José 

Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


