
Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2019, realizada em 26 de abril de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 
nove horas, no Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, o senhor 
presidente verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção de 
Deus, declarou aberta a Décima Segunda Reunião Ordinária do primeiro 
período da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a 
ausência dos vereadores Sandro Lacerda e Antônio Cardoso que estão 
tratando de assuntos particulares. Solicitou a servidora Joelma Monteiro 
da Gama, para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, verificando não haver 
correspondência a ser lida e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antônio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Oitava 
Sessão Ordinária, realizada em 22 de março de 2019. Feita a leitura, em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por todos. Dando prosseguimento, passou a segunda parte da Ordem do 
Dia, solicitou a servidor Antônio Serrão para a leitura a apresentação dos 
Requerimentos de nº 001, 002 e 003, de autoria da vereadora Edna Maria 
Bezerra Ferreira.  Verificando não haver mais matéria para a primeira 
parte da ordem dia, passou a segunda parte da Ordem dia, o senhor 
presidente informou que conforme entendimentos mantidos com vossas 
excelências, estarão discutindo e votando o Projeto de Lei de nº 006/2019, 
de autoria do Executivo Municipal, que adota o Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Pará como veículo de publicações dos atos do 
executivo municipal. Colocou em votação a dispensa do Parecer da 
Comissão de Justiça, Constituição, Legislação e Redação de Leis, que seria 
a responsável pelo projeto. Vereadores que concordam permaneçam 
como estão. Aprovado. Solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a 
leitura do Projeto de Lei nº 006/2019, artigo por artigo, para discussão, 
apresentação de emendas se houver e posterior votação. Em discussão o 
preâmbulo e o Artigo 1º. Com a palavra o vereador Nilton Paes que 
cumprimentou a todos e apresentou uma emenda aditiva, no artigo 1º 
depois da palavra poderes acrescentar “Executivo e Legislativo”. Continua 



em discussão, como ninguém discutiu, passou ao Artigo 2º. Em discussão, 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 3º. Em discussão, como ninguém 
discutiu, passou ao Artigo 4º. Em discussão, como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 5º. Em discussão, como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 6º. Em discussão, passou ao Artigo7º. Em discussão, como ninguém 
discutiu, passou ao Artigo 8º. Em discussão. O vereador Nilton Paes 
somente para esclarecer no artigo 8º que diz “Compete ao Prefeito 
Municipal a designação das pessoas responsáveis pelas assinaturas dos 
atos do Poder Executivo, ao Presidente da Câmara de Vereadores”, então 
por isso apresentou uma emenda no artigo 1º, já que no artigo 8º é a 
mesma competência. E a câmara não será obrigada a criar um projeto de 
lei especifico. Continua em discussão. Como ninguém mais discutiu, 
passou ao Artigo 9º. Em discussão, como ninguém discute, passou ao 
Artigo 10. Em discussão, como ninguém discutiu, passou ao Artigo 11 e 
seu parágrafo único. Em discussão como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 12. Em discussão, como ninguém discutiu, passou ao Artigo 13. Em 
discussão, como ninguém discutiu, passou ao Artigo 14. Em discussão, 
como ninguém discutiu, passou a votação o Projeto de Lei nº 006/2019, 
de autoria do Poder Executivo Municipal, que adota o Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Pará como veículo de publicações dos atos do 
Executivo Municipal. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. O senhor presidente colocou em discussão a emenda 
apresentada ao projeto e como ninguém discutiu, colocou em votação, 
sendo aprovadas por unanimidade. A matéria será encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo. 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, concedeu a palavra ao vereador 
Manoel Jardim que cumprimentou a todos e agradeceu a aprovação dos 
seus requerimentos na sessão de ontem e disse que o que vier do 
executivo para câmara irão analisar e votar e disse ainda que assim como 
ontem o presidente relatou que é vereador de oposição, mas disse que é 
oposição sim, mas oposição técnica e que está aqui para trabalhar para o 
povo. E mencionou também sobre a máquina retroescavadeira e como 
vereador estará sempre fiscalizando. Agradeceu a Deus e desejou um bom 
dia a todos. Com a palavra o vereador Roldão Filho que iniciou suas falas 
cumprimentando a todos e disse que já tem em mãos o convite da 
SENTELC que oficializa à câmara e informa também os dias e os horários 
decisivos  das finais de vôlei e basquete, haja vista que esta semana foi 



questionado sobre essa falta de informação ou da informação chegar 
muito próxima do horário do evento. E falou ainda que esteve presente 
nas finais e viu o quanto os atletas sentem-se felizes nesses campeonatos 
e parabenizou o secretário, diretor de departamento ou as pessoas que 
compõem a secretaria de departamento pela realização desse evento e o 
prefeito municipal também por ter realizado esses dois campeonatos. E 
lembrou ainda que em 2012 uma equipe de atleta de basquete os 
procurou porque queriam que fosse realizado um campeonato para eles, 
mas a secretaria questionava que não tinha atleta suficiente e não tinha 
como realizar. Naquele momento procurou o prefeito e foi feito um oficio 
solicitando o espaço da quadra de esporte e ele cedeu, e através daquele 
campeonato a secretaria pode observar que era sim possível realizar um 
campeonato de basquete e nos anos seguintes foram realizados pela 
SENTELC. E mencionou que fica feliz por fazer parte dessa história do 
basquete e que nos dois últimos anos algumas equipes de Afuá se uniram 
e puderam participar em Macapá de campeonatos. Então Afuá tem 
potêncial, mas precisa de incentivo tanto por parte da administração, do 
executivo ou talvez do legislativo ou do povo em geral. O senhor 
presidente usou da palavra e cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 
por mais uma missão cumprida neste mês e aos vereadores pelo respeito 
e por cumprir seus compromissos e disse ainda que isso a gente não ver 
na câmara dos deputados. Não existindo mais oradores inscritos e nada 
tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou 
a próxima para o dia 21 de maio de 2019, às nove horas. Plenário Ver. 
“Raimundo Sebastião Dias”, em 26 de abril de 2019. Com a presença dos 
senhores vereadores:  Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, 
Altemis Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes 
Cardoso,  Roldão de Almeida Lobato Filho, Narrinha Wanderley Salomão 
Coelho, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim e Francisco Assis Barros 
Junior.  


