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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da atual 

legislatura da Câmara Municipal de Afuá, realizada em 21 de fevereiro de 2019, 

às 09 horas. 

Presidente: Vereador Sebastião Baia Santana. 

Primeiro Secretário “Ad hoc”: Vereador Altemis Fernandes Monteiro. 

Segundo Secretário “Ad hoc”: Vereador Francisco Assis Barros Júnior. 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois e dezenove, às nove 

horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 

verificando haver quórum, invocando a bênção e a proteção de Deus, declarou 

aberta a Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da atual 

legislatura. Tendo em vista a ausência da primeira secretária da mesa, a 

vereadora Ana Maria Vaz Lobato, o senhor presidente solicitou ao segundo 

secretário, o vereador Altemis Fernandes Monteiro para assumir a primeira 

secretaria e o convidou o vereador Francisco Assis Barros Júnior, para assumir 

a segunda secretaria da mesa. A seguir, solicitou à servidora Vanja Mirleide 

Carvalho Santana para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 

desta sessão e dando início ao Pequeno Expediente solicitou ao servidor 

Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura das correspondências: Ofício 

Nº2526, datado de 20/12/2018 – ALEPA – Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará – Cópia da Moção 594/2018 – autoria do deputado Júnior Ferrari. Ainda 

no Pequeno Expediente verificando não haver oradores inscritos, o senhor 

presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo 

da ata da Quadragésima Sessão Ordinária realizada em 14 de dezembro de 

2019. Após a leitura, o referido resumo foi colocado em discussão e não 

havendo manifestação por parte dos senhores vereadores foi colocado em 

votação sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, na Primeira 

Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio 



 
 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 

 
 
 
 
Serrão para fazer as leituras dos requerimentos. Requerimento Nº 001/2019, 

de autoria da vereadora Narrinha Wanderley Salomão Coelho do PSDB. Após 

a leitura passou a autora do mesmo para encaminhar a discussão em plenário. 

A vereadora Narrinha Salomão usou da palavra para  

 

 

 

 

 

 

Requerimento Nº 001/2019 e Nº 002/2019 ambos de autoria do vereador Nilton 

Paes Cardoso do PSD; Requerimento Nº 001/2019 e Nº 002/2019 ambos de 

autoria do vereador Sandro Monteiro Lacerda do PT. Após as apresentações 

dos requerimentos acima, tendo em vista não haver mais matéria para a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente passou à Segunda Parte 

da Ordem do Dia e conforme fora acordado com os senhores vereadores, o 

mesmo submeteu ao plenário a votação da dispensa do parecer sobre o 

Projeto de Lei Nº 001/2019-CMA e Projeto de Resolução Nº 001/2019-CMA, 

para que pudessem tramitar na referida sessão, a qual foi aprovada por 

unanimidade pelas excelências presentes. A seguir solicitou ao servidor 

Antonio Serrão para fazer a leitura (artigo por artigo) do Projeto de Resolução 

Nº 001/2019 – CMA, datado de que concede revisão aos subsídios dos 

vereadores da Câmara Municipal de Afuá, datado de 13/02/2019. Após a leitura 

colocou em discussão e não havendo nenhuma manifestação por parte dos 

senhores vereadores, passou à votação sendo o mesmo aprovado por 
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unanimidade. Continuando, o servidor Antonio Serrão fez a leitura do Projeto 

de lei Nº 001/2019 – CMA, que concede reajuste aos vencimentos dos 

servidores da Câmara Municipal de Afuá, datado de 13/02/2019, juntamente 

com a tabela de vencimentos. Após a leitura colocou em discussão e não 

havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, passou à votação 

sendo o mesmo aprovado por todas as excelências presentes. Verificando não 

haver mais matéria para a Segunda Parte da ordem do Dia, passou ás 

Explicações Pessoais.  

 

 

 

 

 

 

 

Por fim agradeceu a presença de todos e verificando não haver mais nada a 

tratar na presente sessão declarou encerrada a mesma, marcando a próxima 

para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 09 horas. Plenário Ver. Raimundo 

Sebastião Dias, em 20 de fevereiro de 2019, com a presença dos 

excelentíssimos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Altemis 

Fernandes Monteiro, Roldão de Almeida Lobato Filho, Edna Maria Bezerra 

Ferreira, Nilton Paes Cardoso, Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sandro 

Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo 

Cardoso e Francisco Assis Barros Júnior. 


