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Ata  da Quadragésima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, 
realizada em 13 de dezembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos onze dias do mês de dezembro 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 Quadragésima Reunião Ordinária, do segundo Período 
Legislativo da Terceira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à 
servidora Vanja Mirleide Carvalho Santana para fazer as anotações 
necessárias para a confecção da ata desta sessão. Iniciando o Pequeno 
Expediente, o senhor Presidente, verificando não haver correspondências a 
serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Sexta Sessão 
Ordinária, realizada em 22 de novembro de 2019. Após a leitura colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
todos. Verificando não haver matéria para a primeira da Ordem do Dia, passou 
à segunda parte da Ordem do Dia. Na segunda parte conforme discussão em 
reunião, o senhor Presidente, submeteu ao Plenário a dispensa do parecer das 
comissões competentes sobre o Projeto de Lei nº 016, que institui a Semana 
do Bebê no município de Afuá e do Projeto de Lei nº 017, que autoriza a 
extinção do Bolsa Órfão no município de Afuá, ambos de autoria do Chefe do 
Executivo Municipal, para que as referidas matérias possam tramitar nesta 
sessão. Todos sendo de acordo, o senhor Presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura, artigo por artigo, do Projeto de Lei, que 
Institui a Semana do Bebê no município de Afuá, para discussão, apresentação 
de emendas, o senhor Presidente colocou o referido projeto em votação, 
sendo aprovado por todos. Dando continuidade, o senhor Presidente, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura, artigo por artigo, do Projeto de 
Lei nº 017, que Dispõe sobre a extinção do Bolsa Órfão no município de Afuá, 
para discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Na 
leitura do útimo artigo o vereador Sandro Lacerda pediu a palavra para indagar 
ao vereador Nilton Paes o porquê da extinção do Bolsa Órfão no município. A 
seguir o vereador Nilton Paes usou da palavra para explicar que o pedido da 
rteferida extinção se dar pelo fato da Bolsa órfão ser mantida com recusos 
próprios o minicípio e desde o ano de dois mil e cinco o gestor municipal já 
havia extinguido o pagamento dessas bolsas, tendo em vistas que tais 



 
 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 

 
 
 
 
benefícios já seriam custeados pelo governo federal em bolsas unificadas e 
também porque o município não possui recursos orçados na Lei Orçamentária 
para o pagamento desssas bolsas. Nesse caso a Lei 195/2002 entou em pauta 
para ajustar a questão social das bolsas que já são custeadas pelo governo 
federal. Comentou também que na época em que elas foram cortadas as 
famílias procuraram o Ministério Público, no entanto o gestor municipal estava 
respaldado por tais justificativas e por isso não ocorrreram outros trâmites. 
Após as discussões, verificando não haver mais pronunciamentos, o senhor 
presidente colocou o Projeto de Lei nº 017 em votação, sendo aprovado por 08 
(oito) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos vereadores Sandro 
Lacerda, Manoel Jardim e Antonio Cardoso e a seguir informou aos nobres 
pares que as matérias seriam encaminhadas ao Poder Executivo para as 
devidas providências. Dando prosseguimento, verificando não haver mais 
matéria para a seunda parte da ordem do dia , deu-se início às Explicações 
Pessoais. Pela ordem de inscrições e tempo de cinco minutos a palavra foi 
concedida a vereadora Edna Ferreira, que cumprimentou ao senhor 
Presidente, aos senhores vereadores e as demais pessoas presentes e 
aproveitou a oportunidade para agradecer a Deus pelo dom da vida e por mais 
um final de trabalho harmônico nesta Casa. Agradeceu também a Mesa 
diretora pelo trabalho que está desenvolvendo nesta Casa de Leis e cada 
vereador pelo respeito, carinho e harmonia que sempre houve. Agradeceu 
todos os funcionários desta Casa pelos trabalhos, respeito e dedicação. 
Agradeceu o prefeito Mazinho e o vice  Luis e todos os secretários e 
funcionários pelos trabalhos que desempenharam no município em prol do 
povo afuaense. Desejou um Feliz Natal a todos os vereadores e funcionários 
desta Casa e a todo povo afuaense. Qua a irmandade, a fraternidade e a 
solidariedade estejam sempre presentes em cada coração. Um feliz recesso a 
todos! O vereador Nilton Paes usou da palavra para agradecer a Deus e a 
Nossa Senhora da conceição por todos os momentos vivenciados e em nome 
do prefeito Mazinho Salomão e do vice-prefeito Luis da Conceição estendeu os 
agradecimentos especiais aos vereadores de oposição pelo respeito e apoio 
em todas as votações favoráveis às matérias do ano de 2019 de competência 
do poder executivo que passou pela câmara. Agradeceu aos partidos e aos 
demais vereadores pela parceria de trabalho e a mesa diretora na pessoa do 
senhor presidente pela excelente condução dos trabalhos do poder legislativo 
durante este ano. Agradeceu a  vereadora Narrinha Salomão pelo título de 
cidadão Afuaense aprovado em plenário a seu pedido e pediu as bençãos de 
Deus e Nossa Senhora sobre todas as famílias dos senhores vereadores. Por 
fim, desejou um feliz natal e um ano cheio de realizações. O vereador Roldão 
Lobato usou da palavra para agradecer aos nobres pares pela parceria nos 
trabalhos, mencionando que ser vereador em um município em que quase 
todos se conhecem é um desafio, por isso o momento é um propício de nos 
congratular e pedir que Deus nos abençoe sempre, para que em 2020 
possamos estar juntos novamente e fazer o melhor para todos. Agradeceu a 
mesa diretora na pessoa do presidente Sabá Santana pela excelente condução 
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dos trabalhos e no mais desejou aos vereadores um feliz natal, muita e um feliz 
ano novo! A vereadora Narrinha Salomão usou das explicações pessoais para 
parabenizar a mesa diretora pelo bom trabalho desenvolvido, a administração 
municipal, aos nobres pares pelo companheirismo e a todos os funcionários 
da casa, agradeceu a atenção dispensada, mencionando que considera a 
todos como uma família. Pediu as bençãos de Deus e Nossa Senhora da 
Conceição pelas graças recebidas e desejou um feliz natal na certeza de que o 
menino Jesus cubra de amor a todas as famílias. Desejou por fim que Deus dê 
força e saúde a todos os vereadores para que contunuem trabalhando em prol 
do povo afuaense. O vereador Sandro Lacerda usou do espaço para agradecer 
a Deus pelos momentos vivenciados neste poder durante 2019 e desejar um 
feliz natal a todos os vereadores extensivo aos familiares e que 2020 todos 
possam estar novamente juntos para debater e votar tudo aquilo que for 
benefício do município. Mencionou que independente de lado partidário cada 
um tem seus objetivose votam as matérias de acordo com sua consciência. 
Agradeceu ao presidente pela compreensão e bons serviços prestados à Casa 
de Leis e desejou as bençãos de Deus a todos. O vereador Manoel Jardim 
usou da palavra para mencionar seus agradecimentos a Deus por tudo que Ele 
concedeu até os dias atuais. Fez referência que ano que vem será ano eleitoral 
e que estará na luta da reeleição para continuar sua luta coomo vereador deste 
município, mas só a Deus cabe o destino de sua vida. Agradecer ao apoio pela 
aprovação dos requerimentos aprovados pelos nobres pares em especial ao 
de dar título de cidadão Afuaense ao senhor Tufi Barra, que se faz presente 
juntamente com sua família neste Plenário. Mencionou ainda que continua com 
seu Projeto Base Bom Jardim dando financeiramente o dinheiro que foi dado 
como aumento aos proventos dos vereadores. No mais deseou um feliz natal e 
um próspero ano novo a todos. O vereador Antonio Cardoso usou da palavra 
para agradecer a Deus e aos vereadores pelos requerimentos aprovados neste 
Plenário. Mencionou que espera que em 2020 o carinho e o respeito  entre os 
pares parmaneçam para que os trabalhos dos municípes continue. Dizer que 
momentos difíceis todos passam iguais ao que está vivendo em sua família, 
mas que cabe a Deus o dom de nossas vidas. Agradceu à mesa diretora pelo 
trabalho desenvolvido e em esoecial ao vereador Nilton Paes pela assessoria 
que dispensou ao nobre vereador quando foi necessário. Por fim desejou um 
feliz natal e um 2020 cheio de realizações e que o menino Jesus abençoe a 
todos sempre. O verador Junior Barros usou do espaço para agradecer a Deus 
e aos nobres paraes pela parceria e aprovação dos dezesseis requerimentos 
de sua autoria. Agradeceu ao Poder Executivo pela parceria que vem 
mantendo principalmente na execução da maioria dos requerimentos que já 
foram executados. Desejou saúde a todos os vereadores em especial as 
vereadoras Narrinha, Edna e Ana, pelos momentos difíceis que estão 
enfrentando, pedindo que Deus e Nossa Senhora possam dar a vossas 
execelências o restabelecimento da saúde do corpo. Agradeceu a mesa 
diretora pela compreensão e pelo trabalho desenvolvido com parceria e 
mencionou que em 2020 lutará para ser reeleito e continuar desenvolvendo 
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seus rabalhos em prol do munucípio, pedindo que Nossa Senhora da 
Conceição o abençoe, pois está no seu terceiro mandato. Por fim desejou a 
todos um feliz natal e um ano novo cheio de paz, saúde e prosperidades. A 
vereadora usou da palavra para agradecer a Deus pelo nascimento de mais um 
membro de sua família, nasceu Vicente Miguel Salomão Cacela dos Santos, dia 
06 de novembro deste ano. Agradeceu ao Poder Executivo, em nome do 
prefeito Mazinho Salomão e vice-prefeito Luis da Conceição, pelo pronto 
atendimento em socorrerem a menor Ana Paula, moradora da comunidade São 
José do Charapucu, onde a mesma sofreu traustismo cranianoe foi levada até 
a cidade de Macapá. Agradeceu ao presidente da Câmara, em nome do 
vereador Sebastião Santana pelo trabalho realizado com sucesso e aos 
funcionários desta casa agradecer pelo carinho a ela dispensado. E desejou a 
todos um excelente natal e um próspero ano novo. Que venha 2020! Aos 
colegas vereadores desejou sucesso no ano vindouro. O vereador Altemis 
Monteiro usou da palavra para dizer que é maravilhoso chegar a última sessão 
do ano e ter a sensação de que teve o dever cumprido com responsabilidade. 
Agradeceu aos nobres pares pelo compromisso com seus trabalhos em favor 
do município e a administração pela execução da amioria dos requerimentos 
aprovados neste Poder. Lembrou a vinda da Imagem Peregrina a Câmara que 
ficará marcado em sua memória, o Círio e a festa de Nossa Senhora da 
Conceição que acabara de acontecer. Agradeceu nominalmente aos colegas 
vereadores pelo companheirismo e dedicação aos trabalhos e desejou um feliz 
2020 a todos com as bençãos de Deus. O senhor presidente usou da palavra 
para agradecer aos vereadores pela amizade acima de tudo e parceria de 
trabalho no ano de 2019. Agradeceu a Deus por estar à frente da mesa visto 
que é sabido que conduzir a câmara de vereadores não é fácil, por agradeceu a 
todos os vereadores pelas lutas, duscussões e momentos vividos. Agradeceu 
em especial ao seu filho Isael Santana pelo apoio familiar dispensado a ele 
comop pai e vereador. Fez referência ao senhor Tufi Barra que se encontrava 
na platéiajunto com sua família para receber o título de cidadão afuaense a 
pedido do vereador Manoel Jardim aprovado em plenário. Mencionou que estar 
presidente não é uma tarefa fácil, mas Deus deu sabedoria a ele e junto com 
sua família soube conduzir os trabalhos. Lembrou que desde o início de seus 
trabalhos como legislador luta pelo povo e ajuda o município com a certeza 
que já deixou legados. Falou ainda sobre as más falas dos outros sobre os 
trabalhos dos vereadores, porém lembrou que outros são muito agradecidos 
pelas conquistas que como vereadores são realizadas no município. Por fim 
agradeceu a Deus por estar no quarto mandato de vereador e nunca ter 
recuado de sua responsabilidades como homem público, mesmo diante de 
pessoas mais poderosas. Desejou um feliz natal e um 2020 com paz e saúde. 
Verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão, declarou 
encerrada a mesma, dando por devidamente cumprido o calendário de 
reuniões do ano de 2019, informando aos senhores vereadores que a 
reabertura dos trabalhos do legislativo do ano de 2020 srá no dia 17 de 
fevereiro de 2020. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 13 de dezembro 
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de 2019. Com a presença dos excelentíssimos 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 Junior.                                                                                                                                                                         
 


