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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Legislativo para o ano de 

2019, realizada em 15 de fevereiro de 2109, às 19 horas. 

Presidente: Vereador Sebastião Baia Santana. 

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

Segundo Secretário “Ad hoc”: Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois e dezenove, às dezenove 

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

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

aberta a Sessão Solene que dá início aos trabalhos do Poder Legislativo para o 

ano de dois mil e dezenove. 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 Roldão de Almeida Lobato Filho 

para assumir a segunda secretaria da mesa. A seguir, aproveitou a 

oportunidade para cumprimentar as autoridades presentes ou representadas, 

os senhores vereadores presentes, os secretários municipais, os diretores 

escolares e de departamentos dos órgãos da prefeitura municipal de Afuá, 

funcionários da casa e demais pessoas que se encontravam no plenário da 

casa de leis. Prosseguindo, solicitou à servidora Joelma Monteiro da Gama, 

para fazer as anotações necessárias para a confecção da ata da referida 

sessão e ao servidor Antônio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Edital de 

Convocação da referida sessão e a leitura do Ofício de Nº 036/2019, do 

Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá, datado de 15 de fevereiro de 2019. 

Após as referidas leituras, solicitou às senhoras e aos senhores vereadores da 

base do governo e os demais que assim se dispuserem para acompanharem o 

Excelentíssimo Senhor Odimar Wanderley Salomão - Prefeito Municipal de 

Afuá, bem como o Excelentíssimo Senhor Luis da Conceição de Souza Costa  - 

Vice-Prefeito, que se encontram no Gabinete da Presidência da Câmara, para  
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comporem a mesa oficial e após a composição convidou a todos os presentes 

para de pé, em sinal de respeito, entoarem o Hino Nacional Brasileiro. Dando 

prosseguimento e atendendo o disposto no Artigo 86, Inciso XXII da Lei 

Orgânica do Município de Afuá – LOMA, o senhor presidente concedeu a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para expor a mensagem do 

executivo às senhoras e aos senhores vereadores da casa, bem como a todos 

os ouvintes presentes. O Excelentíssimo Senhor Odimar Wanderley Salomão 

iniciou seu discurso cumprimentando os excelentíssimos senhores vereadores, 

autoridades e aos demais presentes dizendo que tinha a grata satisfação de 

entregar à referida Casa Legislativa a mensagem do Poder Executivo sobre as 

metas, obras e propósitos a serem realizados no ano de 2019 visando à 

melhoria do Município de Afuá, baseado nos parâmetros balizadores e 

diretrizes da atual gestão para o terceiro ano de governo em cumprimento do 

ordenamento previsto no Inciso XXII, do Art. 86 da Lei Orgânica do Município 

de Afuá. Fez ainda uma breve prestação de contas sobre todas as ações e 

matérias aprovadas e concretizadas durante o ano de 2018 e desejou ao novo 

período do Poder Legislativo, votos renovados de esperança por um futuro 

cada vez melhor para o povo Afuaense, afirmando que iria manter a parceria 

respeitosa e o diálogo constante em prol de um objetivo comum que é a 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes e desempenhar da melhor 

maneira junto ao Legislativo as funções de discutir as questões locais para se 

cumprir com perfeição o que determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica 

Municipal. Ao finalizar, agradeceu a atenção das excelências presentes e pediu 

as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do 

município, com desejos de saúde e paz para todos em mais um ano de 

trabalho. A referida mensagem se encontra nos arquivos da Câmara Municipal 

para quem assim desejar fazer uso da leitura da mesma na íntegra. Após o 

pronunciamento do prefeito, o senhor presidente comunicou aos senhores 

vereadores que o Regimento da Casa em seu Artigo 76, Parágrafo 3º, diz que 

nas sessões solenes além do presidente da casa, podem também usar da 
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palavra os líderes partidários e lideranças dos blocos, no entanto, na sessão 

solene que diz respeito à abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal os 

demais vereadores gostariam de se manifestar e tendo em vista o que diz a Lei 

Orgânica Municipal em seu Art. 66, Parágrafo Único que o plenário é soberano 

e tem poderes para deliberar pelo voto da maioria de seus membros sobre toda 

e qualquer matéria submetida à mesa, o senhor presidente submeteu ao 

plenário a deliberação para que os demais vereadores que assim o desejarem 

possam fazer uso da palavra na referida sessão, sendo a mesma aprovada por 

todos os vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente concedeu a 

palavra ao vereador Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, falando pela 

liderança do PT. O vereador Manoel Jardim usou da palavra agradecendo a 

Deus pela oportunidade de estar presente na referida sessão e deu seus 

cumprimentos aos excelentíssimos senhores prefeito e vice-prefeito, ao novo 

presidente da Casa de Leis aos demais vereadores presente e em nome de 

sua esposa Josiane Almeida saudou toda a plateia presente. Aproveitou a 

oportunidade para dizer honrava os quatrocentos e quarenta e quatro (444) 

votos obtidos na eleição que o colocou na câmara de vereadores de Afuá, 

sendo na atualidade liderança do Partido dos Trabalhadores, fazendo parte 

como membro da Comissão de Finanças e Orçamento e sendo presidente da 

Comissão de Cultura, Saúde, Assistência Social, Desporto e Turismo na 

referida casa de leis. Parabenizou o senhor prefeito pela mensagem trazida ao 

referido poder, desejando que tudo que está planejado seja realmente 

cumprido, pois mesmo sendo vereador de oposição, sempre votará a favor de 

tudo o que for para a melhoria do município e agradecendo a aprovação dos 

doze (12) requerimentos discutidos no plenário e aprovados pelos nobres pares 

por unanimidade. Disse também que se sentia muito feliz, porque conforme a 

prestação de contas exposta pelo senhor prefeito algumas reformas e 

construções foram baseados nos seus requerimentos. Falou ainda que em tudo 

o que for convidado para participar como legislador sempre fez e continuará 

fazendo o possível para estar presente, reforçando que mesmo sendo um 
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vereador de oposição partidária ao governo municipal faz seu trabalho baseado 

no respeito para com todos. Em seguida a palavra foi concedida ao vereador 

Roldão de Almeida Lobato Filho, representando o Bloco da maioria, formado 

pelos partidos PSDB/PSD/SD/PTC/PDT e PC do B. O referido vereador usou 

da palavra cumprimentando a todas as autoridades municipais, aos nobres 

pares e ao povo em geral e agradecendo a parceria do bloco da maioria por ter 

sido escolhido por vossas excelências para ser a liderança do mesmo e 

representá-los nesta Casa de Leis no biênio 2109/2020. Mencionou ainda que 

essa indicação vai servir de uma aproximação mais frequente entre a gestão 

municipal e os legisladores que fazem parte do referido bloco, uma vez que o 

nobre vereador vai fazer o possível para realizar um bom trabalho. 

Continuando, desejou ao senhor prefeito e sua equipe de trabalho um ano de 

muitas realizações de acordo com o que foi proposto na mensagem de 

governo, pois mesmo tendo inúmeras dificuldades o município evoluiu 

bastante. Conclamou aos munícipes presentes e que os mesmos levem aos 

demais a mensagem de manterem sempre um pensamento positivo com 

relação ao desenvolvimento do município tanto na área urbana quanto na rural 

esperançosos nos esforços do governo e nas bênçãos de Deus para a 

realização desse crescimento. Desejou por fim, que todos tenham um 

excelente ano de legislatura e que a câmara possa continuar seus trabalhos no 

clima harmônico, cheio de paz e irmandade tendo a certeza de que os eleitores 

esperam que tenhamos um bom ano de gestão municipal. Dando 

prosseguimento à sessão, a palavra foi franqueada aos demais vereadores 

conforme a deliberação aprovada em plenário. De acordo com a solicitação a 

palavra foi concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso que se pronunciou 

cumprimentando a mesa diretora da casa e desejando bom retorno de trabalho 

a todos os vereadores presentes e aos ausentes. Cumprimentou ainda o 

prefeito municipal, senhor Odimar Wanderley, o vice-prefeito, senhor Luiz da 

Conceição, o ex-vereador e ex-prefeito municipal, senhor Eliudo Pinheiro, bem 

como o ex-prefeito senhor Sandro Cunha que se encontravam na plateia e de 
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modo geral cumprimentou e desejou boas vindas a todos os presentes. 

Dirigindo-se ao senhor prefeito disse que se sentia honrado em fazer parte da 

base de governo como vereador representante do mesmo na casa de leis para 

o biênio 2019/2020 e o parabenizou por ter compromisso com o bem público e 

respeito para com a sociedade Afuaense. Falou que as metas para o município 

apresentadas na mensagem ao poder legislativo são arrojadas, mas como 

conhece o trabalho e a competência do senhor prefeito tem a certeza de que 

serão efetivadas e quem ganhará com isso é o município de Afuá. Falou que se 

sente orgulhoso quando está em outros municípios e ouve as pessoas falarem 

que Afuá é um município hospitaleiro e que trilha bons rumos de 

desenvolvimento e como novo líder de governo promete ser o mais parceiro 

possível da administração para esse crescimento continuar acontecendo. Por 

fim, pediu que Deus e Nossa Senhora da Conceição abençoe e proteja a todos 

para alcançarem os objetivos futuros. A palavra foi concedida ao vereador 

Sandro Monteiro Lacerda. Inicialmente o vereador agradeceu a Deus pelo 

momento oportuno vivido, desejou boa noite e boas vindas a todos os 

presentes. Em nome do presidente Sebastião Santana cumprimentou os 

demais vereadores, o senhor prefeito e o senhor vice-prefeito municipal de 

Afuá. Destacou ainda que o senhor prefeito não conta mais só com oito 

vereadores de base, mas sim com nove vereadores, porque o nobre vereador 

agora faz parte da mesma com o intuito de acrescentar cada vez mais com os 

bons trabalhos para o desenvolvimento do município. Afirmou também que 

como morador e conhecedor dos problemas municipais na área rural, acredita 

que poderá ajudar mais e mais aqueles que necessitam. Justificou que nem 

sempre pôde estar presente nas sessões do ano de 2018, por justamente estar 

envolvido com alguma ação na zona rural e pelo fato da locomoção não ser 

muito rápida faltou em uma ou outra sessão, não sendo cem por cento 

presente nas mesmas, como frisou o nobre vereador Manoel Jardim. Por fim, 

desejou que Deus concedesse a todos saúde, paz, felicidades e muitas 

bênçãos neste novo ano de trabalho. A seguir a palavra foi concedida ao 



 
 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 

 
 
 
 
vereador Francisco Assis Barros Júnior. Desejou boa noite a todos os 

presentes e saudou nominalmente a mesa diretora e os vereadores presentes. 

Em seguida, cumprimentou os senhores Odimar Wanderley (atual prefeito) e 

Luís da Conceição (atual vice-prefeito), os senhores Eliudo Pinheiro (ex-

prefeito e ex-vereador) e Sandro Cunha (ex-prefeito) que se encontravam na 

plateia, bem como as demais autoridades presentes ou representadas. 

Parabenizou a gestão municipal por todas as ações desenvolvidas no ano de 

2018 em prol do município, principalmente pelo projeto do aumento do salário 

dos professores municipais, visto que com a parceria entre os poderes 

legislativo e executivo o município só tem a crescer. Mencionou ainda que em 

visita à zona rural nesta última semana, informou aos moradores que o senhor 

prefeito vai começar as visitas com a caravana da cidadania e assim os 

mesmos poderão fazer suas reivindicações diretamente a ele. Por fim, desejou 

que o senhor prefeito realize tudo o que for possível dentro do que foi proposto 

na mensagem afirmando que como vereador da base estará disposto a 

colaborar no que for necessário para o desenvolvimento do município. 

Agradeceu a Deus pelo momento vivido e pediu sobre cada um dos presentes 

e ausentes às bênçãos do Pai e de Nossa Senhora da Conceição. Dando 

continuidade a sessão, para poder fazer uso da palavra, o senhor presidente 

passou a presidência ao primeiro secretário da mesa, vereador Altemis 

Monteiro que assumindo a mesma concedeu a palavra ao vereador Sebastião 

Baia. Primeiramente o vereador Sebastião Santana cumprimentou  e desejou 

boas vindas ao senhor prefeito Odimar Wanderley, o senhor vice-prefeito Luiz 

da Conceição.  Em seguida, cumprimentou com honras aos excelentíssimos 

senhores vereadores dizendo que os considerava verdadeiros líderes políticos 

a quem admirava e respeitava. Prosseguindo, saudou aos senhores Eliudo 

Pinheiro (ex-vereador e ex-prefeito) e Sandro Cunha (ex-prefeito), bem como a 

todas as autoridades presentes ou representadas, amigos e demais 

convidados. Deu início ao seu discurso afirmando que mesmo diante das 

dificuldades tentará cumprir a missão que lhe foi confiada pelos demais 
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comandando a Casa preservando tudo aquilo que de bom já foi feito pelos 

presidentes que o antecederam e na simplicidade semear o bem para colher 

novos frutos. Relembrou momentos em outro mandato que já foi líder da base 

do governo, primeiro secretário da mesa diretora e hoje inicia seu trabalho 

como presidente da Augusta casa de Leis de Afuá. Agradeceu aos vereadores 

que o apoiaram e aos vereadores que irão compartilhar a gestão democrática e 

participativa da atual mesa diretora da câmara municipal, que será conduzida 

com respeito aos valores sociais e humano e obedecerá às leis e a conduta 

que todos esperam que sejam cumpridas por uma boa gestão. Mencionou que 

espera contar com o apoio de todos para que juntos trabalhem em favor da 

ordem pública, da segurança, do interesse social e coletivo e do bem estar dos 

cidadãos da cidade e da zona rural sem distinção. Agradeceu a presença de 

todos os que compartilharam o momento vivido considerado por ele como 

ímpar e único concedido por Deus. Por fim agradeceu ao Nosso Senhor Jesus 

Cristo e Virgem da Conceição pela oportunidade de hoje iniciar uma nova 

legislatura e uma nova missão representando legitimamente o povo Afuaense 

na certeza de que independente da ideologia, todos unidos vencerão os 

desafios encontrados rumo à colheita dos louros da vitória. Prosseguindo, o 

vereador Altemis Monteiro, repassou a presidência ao vereador titular senhor 

Sebastião Santana que cumprindo os trâmites da sessão solene convidou a 

todos os presentes para de pé entoarem o Hino do Estado do Pará. Após a 

execução do hino, verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão 

solene, o senhor presidente declarou encerrada a mesma agradecendo a todos 

os que fizeram parte da composição da mesa e ao público em geral. Aproveitou 

a oportunidade para informar aos senhores vereadores que a realização da 

primeira sessão ordinária está marcada para o dia 18 fevereiro de 2019, às 09 

horas no plenário deste poder. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 15 

de fevereiro de 2019, com a presença dos excelentíssimos senhores 

vereadores: Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Roldão de 

Almeida Lobato Filho, Nilton Paes Cardoso, Narrinha Wanderley Salomão 
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Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim e 

Francisco Assis Barros Júnior. 


