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Ata da Sessão Solene de Eleição da Mesa Diretora para o biênio de 

2019/2020, realizada em 21 de dezembro de 2018. 

Presidente: Vereador Nilton Paes Cardoso. 

Primeiro Secretário: Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho. 

Segunda Secretária: Vereadora Narrinha Wanderley Salomão Coelho. 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez 

horas, no Plenário Vereador Raimundo Sebastião Dias, o Sr. Presidente 

verificando haver quórum, invocando a Benção e a Proteção de Deus, declarou 

aberta a presente Sessão Solene, atendendo o que determina o Regimento 

Interno desta Câmara Municipal, em seu Artigo 5, incisos I a XI e seu parágrafo 
único, que tem por finalidade a eleição da Mesa Diretora para o biênio 
2019/2020, bem como com o devido respaldo pela Resolução Nº 002/2018, de 

12 de Dezembro de 2018, dar posse a nova Mesa Diretora que será eleita no 

decorrer desta sessão. Tendo em vistas a ausência da primeira secretária a 

vereadora Edna Maria B. Ferreira, solicitou ao segundo secretário vereador 

Roldão Filho para assumir a primeira secretaria e convidou a vereadora 

Narrinha Salomão para assumir a segunda secretaria da mesa. Convidou todos 

os presentes para de pé entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Solicitou a 

servidora Joelma Monteiro da Gama, que sob a orientação e fiscalização do 

primeiro secretário, faça as anotações necessárias para a confecção da ata 

desta sessão. Solicitou ao servidor Antônio Serrão Ribeiro para que faça a 

leitura do Edital de Convocação da presente sessão. Após a leitura, solicitou ao 

servidor Antônio Serrão para que faça a leitura da Resolução de Nº 002/2018, 

aprovada no dia 12 de dezembro de 2018. Após a leitura, o senhor presidente 

usou da palavra: “Conforme o artigo 2º e parágrafo 1º da Resolução 002/2018-

CMA, informo aos senhores vereadores e ao público presente, a inscrição da 
Chapa denominada “Trabalho e Dignidade”, composta pelos seguintes 

vereadores e respectivos cargos: Sebastião Baia Santana- Presidente; Ana 
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Maria Vaz Lobato- 1ª Secretária; Altemis Fernandes Monteiro - 2º 
Secretário. Bem como a inscrição da Chapa denominada “Junto com o 
povo”, composta pelos seguintes vereadores: Sandro Monteiro Lacerda- 
Presidente; Manoel da Conceição P. Jardim - 1º Secretário; Antônio 
Azevedo Cardoso - 2º Secretário. Solicito neste momento ao Chefe do 

Gabinete da Casa, providências junto a Secretaria para a confecção das 

cédulas de votação. Concedo a palavra pelo tempo de cinco minutos a um dos 
componentes da chapa “Trabalho e Dignidade” para fazer a defesa de seu 

plano de Governo para os próximos dois anos, à frente do Poder Legislativo 

Municipal. O vereador Sebastião Santana usou da palavra: “Senhor  

presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos os presentes. 

Quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer a todos os vereadores que 
eu me candidatei na chapa “Trabalho e Dignidade” como presidente e como 

candidato quero pedir apoio de vossas excelências e se eu for escolhido quero 

dizer que os tratarei baseado nesse tema. Sabemos que cada um tem seu 

modo de pensar, mas a nossa união faz parte do trabalho desta Casa de Leis, 

por isso eu conto com o apoio de vossas excelências. Obrigado”. A seguir o 

senhor presidente concedeu a palavra pelo tempo de cinco minutos ao 

vereador Sandro Lacerda, componente da chapa “Junto com o povo” para 

fazer a defesa de seu plano de governo; “Bom dia senhor presidente, senhoras 

e senhores vereadores. Antes de iniciar gostaria de desejar meus votos de feliz 

aniversário a vereadora Narrinha Salomão e saudar o candidato a presidente 

da mesa verador Sebastião Santana e que se for eleito desenvolva um bom 

trabalho junto aos seus membros à frente desta Casa. Saudar aos meus 

companheiros de oposição e colegas de trabalho, ou melhor, de partido e 

saudar também o ex-vereador e ex-prefeito de Afuá senhor Eliudo Pinheiro, 

que passou vinte e quatro anos como vereador desta casa e demais pessoas 

presentes na platéia. Dizer que eu coloquei meu nome à disposição da 

presidência desta casa junto com meus colegas, visto que mesmo sendo uma 

chapa de oposição gostaríamos de concorrer à eleição porque isso faz parte da 
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democracia. Acredito que achapa vencedora irá desenvolver um bom trabalho 

mantendo o mesmo respeito que vem sendo dispensendo à todos durante 

esses últimos anos. Todos nós somos capazes de desenvolver um trabalho de 

excelência e qualidade. Muito obrigado”. Após as defesas das chapas o senhor 

presidente informou aos senhores vereadores que a votação seria secreta e 

que os mesmos seriam chamados nominalmente em ordem alfabética pelo 

primeiro secretário. Informou ainda que as cédulas continham as opções “SIM”, 

“BRANCO” e “NULO” para ambas as chapas, sendo que cada excelência faz a 

sua escolha e marque um “x” no quadradinho que optar. O gabinete que 

funcionará como cabine será o do PDT/PTC e está todo preparado para a 

votação. O senhor presidente pediu então ao chefe de gabinete para 

apresentar a todos a urna que receberá os votos para a verificação e que será 

lacrada na presença dos senhores vereadores e em seguida pediu ao primeiro 

secretário o vereador Roldão Filho para fazer a chamada dos mesmos 

nominalmente em ordem alfabética para exercerem o direito de voto.  O 

vereador Roldão Lobato convidou o vereador Altemis Fernandes Monteiro para 

iniciar a votação exercendo o seu direito de voto. A seguir convidou a 

vereadora Ana Maria V. Lobato para exercer seu direito ao voto. Na sequência 

convidou o vereador Antônio A. Cardoso, o vereador Francisco Assis B. Júnior, 

o vereador Manoel da Conceição P. Jardim e a vereadora Narrinha Wanderley 

S. Coelho para exercerem os seus direitos de votos. Continuando com a 

votação, convidou o vereador Nilton P. Cardoso que para exercer o  seu direito 

passou a presidência ao primeiro secretário o vereador Roldão Filho. Após seu 

retorno o primeiro secretário passou novamente a presidência ao titular 

vereador Nilton Paes, que reassumindo prosseguiu com a chamada dos 

senhores vereadores para continuar a referida votação, convidando o primeiro 

secretário o vereador Roldão de Almeida L. Filho para exercer seu direito de 

voto. Depois de votar, continuou com a chamada convidando o vereador 

Sebastião B. Santana e Sandro M. Lacerda para exercerem os seus direitos de 

voto. Encerrada a votação, o senhor presidente convidou os vereadores 
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Sandro Lacerda e Sebastião Santana para procederem a fiscalização e os 

vereadores Manoel Jardim e Roldão Filho para fazerem a apuração dos votos. 

Procedida a apuração, o senhor presidente anunciou o resultado cédula por 
cédula, apontando 07 (sete) votos para a chapa “Trabalho e Dignidade”, 

liderada pelo vereador Sebastião Santana e 03 (três) votos para a chapa 
“Junto com o povo”, liderada pelo vereador Sandro Lacerda. Atendendo o 

disposto no Parágrafo Único do Artigo 1º da Resolução Nº 002/2018, o senhor 

presidente declarou eleitos e empossados os componentes da chapa 
“Trabalho e Dignidade”, tendo como membros os vereadores: Sebastião B. 

Santana como presidente, Ana Maria V. Lobato como primeira secretária e 

Altemis Fernandes Monteiro como segundo secretário para dirigir os trabalhos 

do poder legislativo municipal no biênio 2019/2020. Em seguida desejou 

sucesso e realizações para nova mesa diretora, eleita e empossada neste 

momento e assumirá no dia 1º de janeiro de 2019 os trabalhos desta Casa e 

facultou a palavra aos membros eleitos para fazer os agradecimentos. Com a 

palavra o vereador Sebastião Santana, presidente da chapa eleita para o biênio 

2019/2020: “Mais uma vez quero desejar meu cordial bom dia a todos os 

presentes. Gostaria de agradecer a Deus por este momento e cumprimentar 

em especial o nosso amigo, ex-prefeito e ex-vereador o senhor Eliudo Pinheiro 

dizendo que se for preciso vamos recorrer ao senhor como parceiro para que 

nós possamos desenvolver um bom trabalho nesta Casa. Sabemos que para 

toda disputa existe uma luta e que nessa luta temos que ter humildade e foi 

isso o que aconteceu nas articulações desta eleição. Sempre eu dizia que 

aquele que ganhasse o mandato seria da vontade de Deus e o mandato a ser 

exercido não seria meu ou de outro, mas sim nosso porque somos os 

representantes do povo. Na minha primeira campanha para vereador meu 

slogan era “Trabalho e Dignidade” e hoje estou aqui no meu quarto mandato 

lançando essa chapa com o mesmo slogan tendo como parceiros a vereadora 

Ana Vaz que antes de exercer a vereança é servidora desta casa a muito mais 

anos do que eu tenho de vereador, então obrigado vereadora por estar comigo 
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e saber que eu tenho uma grande parceira de trabalho  e agradeço o vereador 

Altemis Monteiro que abraçou a causa junto conosco Nós não podemos dizer 

que vamos ser os melhores, mas vamos fazer de tudo para fazer parte 

daqueles que foram os melhores desta Casa. Agradeço também ao presidente 

Nilton Paes pelo respeito e carinho que dispensou a todos nós, pois nos 

momentos mais difíceis o senhor nos pedia calma e dizia que estávamos juntos 

para o que preciso fosse. Agradeço aos vereadores Júnior, Antônio, Manoel, 

Sandro, Roldão e Narrinha e peço novamente a a parceria porque hoje mesmo 

sendo eleito o presidente desta casa não sou o “dono da bola” , pois para 

realizar um bom trabalho é preciso que os senhores, a mesa, todos os 

servidores e técnicos que prestam serviços a este poder sejam uma “equipe” 

com o pensamento fixo de ajudar o município  a se desenvolver e antes de 

tudo vamos entregar este trabalho nas mãos de Deus para direcioná-lo e 

iluminar nossos caminhos. Aquilo que não soubermos, vamos procurar ajuda 

para resolver e tentar não errar, pois nem sempre erramos porque queremos, 

às vezes erramos tentando acertar. Nosso objetivo é fazer todo esforço 

possível, para conseguirmos juntos, a realização de um trabalho honroso. 

Agradeço a Deus ainda a grande democracia que acontece nesta casa onde 

nós discutimos e votamos as situações com respeito e para exemplo disso está 

aqui conosco o ex-vereador Eluido que já fez parte deste poder e pode 

confirmar o que estou falando. Tenho certeza que todos os que já passaram 

por aqui lutaram e fizeram acontecer um trabalho digno do nome que tem este 

prédio que é a “Casa do povo”. Então, gostaria de contar com todos desde a 

recepção que é um dos principais pontos que devemos prezar uma vez que 

quando recebemos bem aqueles que aqui vierem já estamos fazendo algo de 

bom e saudável. Depois os funcionários da copa que atendem particularmente 

aos vereadores gostaria que o trabalho que couber a vocês seja executado 

com carinho. Gataria de pedir a colaboração dos senhores Antônio Serrão 

Ribeiro e Darney Souza, que posso dizer que são os técnicos desta casa aos 

quais precisamos contar com a parceria, tendo a certeza que nós todos 
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formamos uma família e por isso não vamos tratar ninguém com desigualdade. 

Quero aqui lembrar ainda a parceria de nossa colega Edna que não se faz 

presente por motivos alheios, mas que tenho a certeza que podemos contar 

com seu apoio. Por fim desejo um feliz natal e um ano novo de prosperidade a 

todos, o meu muito obrigado e que Deus nos abençoe”. O senhor presidente 

pediu a quebra de protocolo para se pronunciar dizendo: “Agradeço a Deus e a 

Nossa senhora pela inteligência e sabedoria que ela concedeu a todos nós 

para conduzirmos o povo de Afuá nos bons caminhos. Quero aqui deixar minha 

mensagem de incentivo à nova mesa diretora  eleita para 2019/2020, pois é 

uma grande responsabilidade assumida e que eu desejo as benção sobre 

vocês. Sabemos que nenhum trabalho é fácil de ser conduzido, mas no dia a 

dia vamos aprendendo e desde o dia primeiro de janeiro de 2005 quando entrei 

nesta casa pela primeira vez me deparei com a responsabilidade e respeito do 

então da época que era o ex-vereador Eliudo Pinheiro na condução do trabalho 

do poder legislativo e fui observando, analisando e aprendendo com ele e com 

os demais. Depois tive a felicidade de ter como presidente o ex-vereador 

Roldão Lobato, logo em seguida a vereadora Edna Ferreira e a vereadora 

Narrinha, que também foram bons administradores da casa com os quais 

também tive bons aprendizados. Ao assumir meu primeiro mandato deste 

poder o prefeito da época era o ex-vereador Eliudo com quem já havia 

trabalhado aqui na casa e por isso sempre procurei observar os passos dos 

que me antecederam para tirar o que seria bom para desenvolver o meu 

trabalho, respeitando o regimento interno da casa e a lei orgânica que é a carta 

maior do município. Logo após, no segundo mandato que assumi tive a 

oportunidade de ter como gestor o atual prefeito Mazinho Salomão. Então, no 

decorrer desses quatro anos procurei entender e respeitar a realidade de cada 

vereador e funcionário de acordo com esses aprendizados e com pensamentos 

de que as decisões são soberanas do plenário e aquele que tem o poder do 

convencimento, o melhor argumento é quem vai ter êxito em plenário, e assim 

todas as decisões que foram definidas durante nosso mandato tiveram 
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aprovação soberana do plenário de forma respeitosa, sem quebras de 

protocolo e cumprindo aquilo que o regimento interno da casa e da lei orgânica 

ditam. Independentemente de cor partidária todos os senhores foram 

respeitados, independente de ‘A’ ou ‘B’ todos os funcionários que por aqui 

passaram durante meus mandatos também foram respeitados, pois entendo 

que a câmara municipal e seus componentes é considerada uma só família. O 

respeito e a integridade é a mensagem que eu deixo à nova mesa diretora para 

o biênio 2019/2020 e que a política partidária não interfira nas ações 

legislativas, pois o poder legislativo é o segundo maior do município, sendo que 

aqui são tomadas as grandes decisões que geram frutos para os mesmos. 

Fomos abençoados por Deus e escolhidos pelo povo para representá-lo, por 

isso devemos o respeito a todos. Obrigado a cada uma de vossas excelências, 

a cada funcionário pela parceria durante nosso mandato pedindo a Deus que 

possa continuar abençoando esta casa e as famílias de todos Que as bênçãos 

do Pai e de Nossa Senhora sejam derramadas sobre o senhor vereador 

Sebastião, sobre o vereador Altemis e a vereadora Ana para realizarem um 

excelente trabalho. Muito obrigado”.  Após o seu discurso o senhor presidente 

convidou a todos os presente para de pé entoar o hino do Estado do Pará e 

após o hino, verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão, 

declarou encerrada a mesma agradecendo a presença de todos. Plenário Ver. 

“Raimundo Sebastião Dias”, em 21 de dezembro de 2018, com a presença dos 

senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Roldão de Almeida L. Filho, 

Sebastião B. Santana, Ana Maria V. Lobato, Altemis F. Monteiro, Narrinha 

Wanderley S. Coelho, Sandro M. Lacerda, Manoel da Conceição P. Jardim, 

Antônio A. Cardoso e Francisco Assis B. Júnior. 


