
 Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2019, realizada em 22 de maio de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeiro Secretário: Ad hoc. Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Segundo Secretário: Ad hoc. Ver. Roldão de almeida Lobato filho. 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 Decima Quarta Reunião Ordinária do primeiro 
período da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a 
ausência da vereadora Narrinha Salomão, que está em tratamento de 
saúde e da vereadora Ana Maria Vaz Lobato em virtude do falecimento de 
sua genitora, ocorrido recentemente. Em virtude da ausência da 
vereadora Ana Vaz, primeira secretária, convidou o segundo secretário, 
vereador Altemis Monteiro para assumir a primeira secretaria e o 
vereador Roldão Filho, para assumir a segunda secretaria. 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 Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo 
da Ata da Décima Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 2019. 
Feita a leitura, colocou em discussão por parte dos senhores vereadores e 
como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, passou a primeira parte da ordem 
dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a apresentação dos 
Requerimentos de nº 011, 012, 013, e 014, de autoria do vereador 
Francisco Assis Barros Junior. O senhor presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a apresentação do Requerimento de nº 
008/2019, de autoria do vereador Antonio Cardoso. Após a leitura, 
verificando não haver mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, 
passamos 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 Manoel Jardim que 
cumprimentou a todos os vereadores e as pessoas presentes na galeria. E 
iniciou suas falas fazendo uma indagação ao senhor presidente, se o 
Assessor Jurídico não é obrigado a estar nas sessões na câmara? Porque 



tem situações que os   vereadores precisam tirar dúvidas, pois ele não 
comparece há muito tempo. Outra situação abordada foi com relação ao 
telefone do gabinete e do computador que não estão funcionando. E 
comentou também a respeito do áudio que fizeram uma revisão na 
potência, mas continua dando problema e pediu ao senhor presidente que 
reveja essa situação também.  E a respeito da central de ar do gabinete do 
PT foi colocada em 2017 e que não sabe se está precisando de 
manutenção, mas como o técnico falou que não, o vereador agradeceu. E 
outro assunto relatado foi com relação ao terço dos homens no município 
de Chaves, que é uma integração de dois municípios, quase duzentos 
homens participaram, as pessoas se sentiram muito bem e ficou 
maravilhado, pois faz parte desse terço. E aproveitou a oportunidade para 
convidar os vereadores para também fazerem parte. E falou também a 
respeito da quadrilha na Quadra João Gama, que foi um requerimento 
colocado no inicio de 2017, o mato está grande, os fios elétricos estão 
jogados, se de repente acontece alguma coisa com alguém, primeiro vão 
julgar os vereadores e os administradores. A palavra foi concedida ao 
vereador Junior Barros que cumprimentou os senhores vereadores e as 
pessoas presentes na galeria e justificou os seus requerimentos que estão 
em pauta e  que fez visita nos locais e o povo solicitou e está entrando 
com esses requerimentos. E outro assunto abordado foi com relação a 
comemoração do dia das mães no dia 19, na regional do Progresso e foi 
gratificante. E a pedido do pastor sobre a ponte que está bem deteriorada 
e que foi feita na gestão do prefeito Eliudo e está necessitando de uma 
reforma. E falou ainda que na sexta feira tem um compromisso muito 
sério na regional do charapucú e estará entrando com um oficio para sua 
dispensa. Desejou a todos um bom dia. Com a palavra o vereador Nilton 
Paes que cumprimentou a todos os presentes. E mencionou a respeito da 
máquina retroescavadeira que já foi localizada, porém a secretaria de 
infraestrutura  ainda não conseguiu fazer a locomoção, pois a mata ainda 
está muito úmida e tem que esperar secar para trazer para  transportar 
para a cidade, o prefeito já conversou com o gerente da EMAPA, 
provavelmente ela vá para lá. E mencionou também que esteve em Belém 
resolvendo alguns assuntos no Tribunal de Contas e juntamente com o 
vereador Altemis Monteiro em visita ao Deputado Joaquim Passarinho e 
agradeceu ao presidente pela compreensão e por justificar sua falta na 
sessão de ontem. E disse que fez na semana passada uma visita na 
delegacia de polícia e conversando com a Doutora Lenize e  disse a ela que 



há um ano estava naquele processo de perseguição na Ilha do Meio. 
Então, se for fazer um levantamento de lá pra cá, é fruto do trabalho, pois 
provocaram várias conversas entre executivo e a nível de estado também 
e ela deu avanço na parte de segurança. E disse que acompanhou 
domingo no noticiário aquela chacina que aconteceu em Belém e 
acompanhou alguns vídeos do governador Elder Barbalho  questionando a 
segurança pública do estado e no ano em que ele citou teve dezenove 
mortes de policiais e nesse ano já está em treze e só num dia já teve a 
quebra de recorde em uma chacina em Belém, e sem falar que a sua 
proposta de campanha era educação, saúde e segurança. E disse ainda 
que a Força Nacional está em Belém, mas não  se viu nenhuma nas ruas 
daquela cidade, pois continua o mesmo caos e analisando a cidade de 
Afuá vossas excelências devem lembrar daquele momento tão cruel que 
ocorreu na Ilha do Meio, parceiros que perderam a vida e hoje analisando 
teve um avanço muito grande sim. Desejou um bom dia a todos. O senhor 
presidente usou da palavra e iniciou suas falas cumprimentando a todos 
os vereadores e as pessoas que se fazem presentes. E falou com relação a 
vinda do doutor José Roberto a esta Casa, ele perguntou se haveria 
necessidade da vinda dele pra cá, pois tinha muitos compromissos na 
cidade de Macapá, mas se colocou a disposição dos senhores vereadores e 
disse que atende da mesma forma que atende nos gabinetes da câmara, 
se algum vereador  quiser mandar algum documento ou ligar, está 
disponível o telefone dele. E disse ainda que numa sessão polêmica o 
vereador precisa sim da presença do assessor jurídico, mas fora isso não 
precisa vir. Outro assunto que abordou foi com relação ao telefone, som, 
central de ar e outras coisas mais, como disse o vereador Nilton Paes, se 
tem seis meses para cobrar e disse que está sendo cobrado desde do 
momento que assumiu esta presidência e  tem fé em Deus que irá cumprir 
com o seu compromisso. E ressaltou ainda que se até o final do ano não 
der conta dos seus compromissos irá renunciar o cargo, o repasse da 
câmara é muito pouco e que a responsabilidade é sua e não quer sair 
daqui com o nome sujo e o que prometeu vai cumprir, pois não adianta 
nenhum vereador pressionar, porque só vai fazer aquilo que tiver ao seu 
alcance e está a disposição dos nobres  colegas para conversar. 
Verificando não existir mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar 
na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima 
para o dia 23 de maio de 2019, às nove horas.  Plenário Ver. Raimundo 
Sebastião Dias, em 22 de maio de 2019. Com a presença dos senhores 



vereadores: Sebastião Baia Santana,  Altemis Fernandes Monteiro, Roldão 
de Almeida Lobato Filho, Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes 
Cardoso, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, 
Antônio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior. 


