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Ata da Vigésima Quinta sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 17 de setembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vigésima Quinta Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a 
servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para 
a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correspondências a serem lidas, com 
o tempo máximo de cinco minutos concedeu a palavra ao vereador Manoel 
Jardim, que iniciou suas falas cumprimentando os senhores vereadores e as 
pessoas presentes. Agradeceu a Deus por estar mais uma vez reunido com os 
vereadores e registrou os momentos no municipio de Breves na XXI Copa 
Marajó, aonde a seleção de Afuá foi representar o seu município e representou 
muito bem, e parabenizou todos os atletas que foram guerreiros e que 
passaram momentos dificeis naquele município, ficaram dez dias no barco, 
mas aconteceu vários fatos lamentáveis, as pessoas que foram a trabalho, na 
delegação da Seleção Afuaense, tem um cidadão que é assistente na 
assessoria de comunicação da prefeitura municipal de Afuá, Almicides Santos 
Neto, o recebeu na porta do estádio com palavras de baixo calão e disse que 
era autoridade em Afuá, mas lá não era nada. E mencionou ainda que as 
pessoas que foram para trabalhar faltou com respeito a uma autoridade e disse 
ainda que fez parte da narração juntamente com Roberta Amaral e na televisão 
Portal Marajó Notícia, e reperesentou o município, e talvez tenha sido  
escutado nos cinco mil quinhentos e setenta municípios do Brasil e no mundo 
inteiro, pois vinha mensagens da Alemanha, do Japão, da França e de outros 
países. E registrou também que o prefeito Toninho Barbosa juntamente com 
os vereadores daquele município deram toda a força, mas quero deixar meu 
agradecimento especial ao vereador Parreira que ajudou muito, e ele disse que 
ninguém ia humilhar vereador. Não havendo mais oradores, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da  vigésima 
Primeira Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto de 2019. Feita a leitura, 
colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, passou a primeira parte da 



 
 ESTADO DO PARÁ  
 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ 
 CNPJ 04.314.027/0001-00 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Barão do Rio Branco, 11- Fone: (096) 689-1499, Fax(096) 689-1158 – Afuá-Pará-Brasil-
CEP:68890-000 

 
 
 
 
Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo de Nº 001/2019, de autoria do vereador Nilton 
Paes Cardoso. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
apresentação do Ofício 194/2019-2019, da Justificativa e do Projeto de Lei de 
Nº 011/2019, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre o 
reajuste do salário base dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias. Após a leitura verificando não haver mais matéria para a primeira 
parte da ordem do dia, passou a segunda parte da ordem dia, e como não 
houve matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e 
tempo de cinco minutos concedeu a palavra ao vereador Roldão Filho, que 
cumprimentou todos os presentes e informou ao senhor presidente que nas 
próximas sessões irá se ausentar por motivo de cirurgia do seu pai, e disse 
ainda que gostaria muito de participar das demais sessões, pois sabe da 
importância da pauta das outras sessões e a viagem da caravana ao interior do 
município também é de suma importância participar. E aproveitou o momento 
para citar sobre a reunião que ocorreu no Lagostão sobre o selo UNICEF, 
todos sabem da importância que esse selo tem para o município, não só para a 
gestão, mas quem ganha com isso são os cidadãos, principalmente aqueles 
que são atendidos por esse programa, e, principalmente, o bairro do Capim 
Marinho e a zona rural serão contemplados com as prioridades que foram 
citadas naquele momento. E roga a Deus que as etapas que foram colocadas 
ali ou as propostas sejam realmente alcançadas com a chegada da UBS fluvial. 
E falando sobre a UBS fluvial disse que fica feliz que está no município e que 
os vereadores tiveram também a participação que ela hoje possa estar no 
município porque em 2013 abriu o cadastro no Ministério da Saúde para que os 
municípios pudessem receber este selo, e só seria possível através do 
planejamento, e que ela possa fazer o que realmente é papel dela, atender a 
população que mais precisa. A seguir, concedeu a palavra ao vereador Manoel 
Jardim que iniciou suas cumprimentando os senhores e as pessoas presentes 
e agradeceu a presença das professoras que trabalham na escola Frei 
Faustino e disse que se orgulha de morar no bairro do Capim Marinho, e que 
em todas ações procura participar, e disse ainda e tem um projeto muito 
grande naquele bairro que é o projeto esportivo Base Bom Jardim, que vem se 
destacando muito nesse bairro. E com relação a reunião do selo UNICEF, disse 
que esteve presente na reunião com alguns vereadores, foi discutido todas as 
metas e foi muito importante. Com a palavra o vereador Antonio Cardoso, que 
cumprimentou a todos os presentes e ressaltou sobre a viagem que fizeram a 
Belém, onde o senhor Curica estava presente, e tiveram uma audiência com o 
coordenador do Marajó, Charão Leão, com o secretário Iran Lima e 
conseguiram chegar até o governador, e estiveram também com a secretária 
de educação  levando as dificuldades do município em relação as demandas 
do Estado. Então, foram a Belém tratar do Ensino Médio, da segurança pública, 
que cada dia que se passa a violência aumenta. E ressaltou também sobre o 
compromisso do prefeito, que tem ido cobrar as melhorias para que o 
governador possa estar trazendo para o município. Outro assunto abordado 
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também foi com a COSANPA, principalmente sobre a água do Capim Marinho, 
que é a esperança do povo desse bairro ter água potável para seu consumo. E 
mencionou também sobre a visita do prefeito as quatro regionais, com a UBS e 
a comitiva, e seria importante os vereadores acompanharem a comitiva para 
ver o que o povo precisa. Não existindo mais oradores inscritos e nada mais 
tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a 
próxima para o dia 18 de setembro de 2019, às nove horas. Plenário Ver. 
“Raimundo Sebastião Dias”, em 25 de 17 de setembro 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, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, 
Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Júnior.  
  


