
 
 

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

 

 

       

Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2019, realizada em 08 de agosto de 2019.  

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Aos oito dias do mês de agosto 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 Vigésima Quarta Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da atual legislatura. Solicitou a servidora Joelma Monteiro 
Gama, que sob a orientação e fiscalização da primeira secretária, 
vereadora Ana Maria Vaz Lobato, faça as anotações necessárias para a 
digitação da ata desta sessão. Dando início ao pequeno expediente, 
verificando não haver correspondências a serem lidas, ainda no pequeno 
expediente com o tempo máximo de cinco minutos concedeu a palavra ao 
vereador Manoel Jardim que cumprimentou a todos os presentes e 
ressaltou sobre uma data muito importante para o município que é o dia 
02 de agosto e esta festa está orçada em quarenta e sete mil reais, e as 
pessoas falam que é muito dinheiro, pois não teve nenhuma atração de 
fora, a decoração temática está em cinco mil reais, a contratação está 
orçada em vinte mil reais, houve a apresentação dos dois grupos culturais  
e aos cantores da terra foi dado cinquenta reais para cada. Então sugeriu 
para que se faça uma prestação de contas verdadeira. E outra situação 
que comentou foi com relação ao almoço das autoridades que custou 
trinta mil reais, e sugeriu também uma prestação de contas, e que o 
vereador Nilton que traga para esta casa essas informações. Verificando 
não haver mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima Reunião 
Ordinária, realizada em 28 de junho de 2019. Feita a leitura, colocou em 
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 discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Dando prosseguimento, verificando não existir matéria 
para a primeira e segunda parte da Ordem do Dia, passou às Explicações 
Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a 
palavra a vereadora Ana Maria Vaz que cumprimentou a todos os 
vereadores e usou o espaço para fazer menção ao falecimento de dona 
Carmem Coelho de Almeida, mais conhecida como tia Lelita, a mesma 
prestou relevantes serviços à comunidade, ficou ao nosso convívio oitenta 
e um anos, deixou filhos, netos e bisnetos. Que Deus console os seus 
familiares. Pediu ao senhor presidente que fique registrado nos anais 
desta Casa. Com a palavra o vereador Antonio Cardoso que desejou um 
bom dia a todos, agradeceu a Deus por estar encerrando os trabalhos do 
mês deste mês e ressaltou do compromisso no município de Breves e 
acredita que será importante a presença dos senhores vereadores a esse 
município, pois é hora de cobrar dos deputados as melhorias para o 
município e, principalmente, as coisas do estado, todos conhecem a 
dificuldade do ensino médio do município, principalmente na zona rural, 
tem também o problema de segurança, a criminalidade está avançando 
cada dia mais, principalmente na zona rural, e como representante do 
povo é ir em busca desses objetivos. E ressaltou também sobre a lancha 
do GEFLU que está ancorada, a policia ainda não fez uma visita nas ilhas, 
então não adianta ganhar uma embarcação para ficar parada no porto da 
cidade, mas agradeceu a Deus por ter um efetivo de policiais bem maior 
na sede, agora tem que cobrar para que possam trabalhar. Não é 
comprando briga com o Poder Judiciário, mas está deixando muito a 
desejar. Outra situação mencionada foi com relação a escola do rio 
Cajueiro, e disse que fizeram uma puxada ao lado da escola fora do 
padrão e que ficou preocupado pois foi aprovado um requerimento nesta 
casa para a construção de um prédio com duas salas de aula, e segundo a 
comunidade os professores resolveram construir o barraco. Então, precisa 
fiscalizar para ver quem fez aquilo. Com a palavra o vereador Manoel 
Jardim que iniciou suas falas cumprimentando todos os vereadores e 
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 agradeceu a Deus por mais uma semana de sessão e a padroeira Nossa 
Senhora da Conceição. E ressaltou que no dia 02 de agosto foi o 
aniversário de Afuá, uma data importante, mas também no segundo 
domingo  de agosto é uma data muito importante, pois é comemorado o 
dia dos pais, e como sempre nesta data não tem nenhuma comemoração, 
então seria interessante ter neste dia algo para chamar atenção para ficar 
registrado. E ressaltou também sobre a viagem de Breves e pediu a Deus 
dê a todos uma boa viagem. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador 
Junior Barros que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus 
por estar com saúde nesta sessão e espera que as vereadoras que estão 
com problema de saúde possam superar essa fase. E ressaltou aos colegas 
vereadores que chegando em Breves possam fazer uma pauta e cobrar 
dos deputados e governador e que dê tudo certo e que no futuro fruto 
para Afuá que precisa tanto de recurso para superar as necessidades do 
povo. E disse ainda que esteve na zona rural no domingo, e que passou 
pela comunidade São Benedito, na casa do senhor Décio Pires, e o 
secretário Sandro Cunha, professora Ieda e o pessoal da paróquia estavam 
presentes, teve missa e a tarde teve uma palestra para as famílias.  E às 
treze horas foi para a comunidade do rio Itaboca onde ia ser feito a 
inauguração da igreja, com a participação da todas as igreja evangélicas, 
foi evento grandioso, e esta comunidade está sendo conduzido por um 
grande amigo Ivan Guedes, já está há um ano e seis meses lá e já 
conseguiu fazer todas essas obras. E ressaltou ainda ao vereador Manoel 
Jardim com relação ao orçamento, que pode estar locado cem mil, mas o 
prefeito não é obrigado a gastar os cem mil, inclusive ele tem liberdade de 
deslocar dessa rubrica para outra rubrica para fazer outro tipo de 
pagamento. E disse que é vereador de base, mas está atento na prestação 
de conta da prefeitura, é só acompanhar pelo portal da transparência. 
Com a palavra o vereador Nilton Paes que cumprimentou a todos os 
presentes e se referiu ao questionamento do vereador Manoel Jardim, 
todos os vereadores sabem o seu dever, e da mesma forma o Executivo 
tem a sua defesa, como líder de governo disse que a casa pode ficar 
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 tranquila e que o gestor está tendo os cuidados nas suas prestações de 
contas, nas suas ações, para que nada de mal venha impedir o 
desenvolvimento do município. E como bem disse o vereador Junior 
Barros, se estipula um valor, mas não quer dizer que se chegue aquele 
teto, só não pode ultrapassar evidentemente e ressaltou aos vereadores 
que se tem o portal de transparência do município e qualquer vereador 
pode verificar, mas também tem os informes de primeiro, segundo e 
terceiro quadrimestre, então, todo o detalhamento, todas as despesas 
estão lá.  O governo tem trabalhado para que o município cresça e se 
desenvolva, e dentro do possível com maior numero de ações legais, para 
evitar transtorno de prestação de contas, perseguição judiciais e outras 
ações contra o governo. E com relação a emenda do deputado Beto Faro, 
que o vereador Manoel mencionou, de trezentos mil para a saúde, na 
verdade foi oitocentos mil, sendo que quinhentos mil foi do deputado 
Joaquim Passarinho. E para finalizar disse que a viagem a Breves será 
muito importante, pois todos sabem da dificuldade do município, e uma 
das coisas importantes que deve ser cobrado é que o ensino médio volte 
para a zona rural, os vereadores deveriam consultar o jurídico para levar 
um documento em mãos para se manifestar. Com a palavra o vereador 
Altemis Monteiro que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por 
estar encerrando as sessões do mês de agosto, no mês de julho teve o 
festival do camarão e a presença do governador, com certeza a ida dos 
vereadores a Breves será importante, é importante também que os 
vereadores tenham uma pauta para fazer as cobranças, e é uma ótima 
oportunidade, pois será assuntos do Marajó, e ouvir do governador o que 
tem para  a  região do Marajó. E disse ainda que teve a oportunidade na 
vinda do governador de conversar com a secretária do Estado sobre a 
questão do ensino médio na zona rural, e ela disse para ficar tranquilo que 
as coisas estão sendo encaminhadas. E registrou também que no domingo 
foi comemorado com uma missa de ações de graça os 90 anos de seu pai o 
senhor Loreno Nunes Monteiro, foi muito gratificante. O senhor 
presidente usou da palavra cumprimentando a todos e agradeceu a Deus 
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 e a todos os vereadores de cem por cento de presença nesta sessão. Com 
relação ao orçamento do festival do camarão tem que se olhar ao que 
está orçado, pois o prefeito não é obrigado a gastar o que está previsto, 
até porque não tem, todos os vereadores compreendem a situação, 
principalmente os que vem lutando com o orçamento há muitos anos. E 
com relação a viagem de Breves disse que não tinha como resolver nada, 
mas Deus o iluminou, os vereadores não têm convite oficializado, mas vão 
se interessar para conseguir um termo de comparecimento para trazer a 
esta Casa. O Dr. José Roberto está providenciando um documento para 
todos os vereadores assinarem para reforçar o pedido do ensino da zona 
rural. 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 17 de setembro de 2019, às nove horas. Plenário Ver, “Raimundo 
Sebastião Dias,” em 08 de agosto 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.  

  

  

 


