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Ata  da Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo  de
2020, realizada em 02 de setembro de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeiro Secretário em exercício: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Segunda Secretária em exercício: Verª. Edna Maria Bezerra Ferreira.

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 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
Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo  da Quarta
Sessão Legislativa da atual Legislatura. Em virtude da ausência da Primeira
Secretária a vereadora Ana Maria Vaz Lobato por motivo do falecimento de seu
ente Wesley Vaz, solicitou ao Segundo Secretário vereador Altemis Monteiro
para assumir a Primeira Secretaria, convidou a vereadora Edna Maria Bezerra
Ferreira  para  assumir  a  Segunda  Secretaria  e  solicitou  a  servidora  Joelma
Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata
da  referida  sessão.  Iniciando  o  pequeno  Expediente  verificando  não  haver
correspondência  a  ser  lida  e  nem oradores  inscritos,  solicitou  ao servidor
Antônio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Quarta Sessão
Ordinária  realizada  em  04  de  agosto  de  2020.  Após  a  leitura  o  senhor
presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou à votação
sendo o mesmo aprovado por  todos.  Verificando não haver  matéria para a
Primeira Parte da Ordem do Dia, passamos à Segunda Parte da Ordem do Dia e
não havendo matéria para a Segunda Parte da Ordem do Dia passamos às
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos a
palavra foi  concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso que usou o espaço
para agradecer a Deus pela saúde e proteção a todos os vereadores e suas
famílias e ao povo de Afuá em geral. Sobre os decretos do Poder Executivo
mencionados pelo nobre vereador Manoel Jardim falou que a sociedade deve
ter consciência e responsabilidade como ser humano para cumprir aquilo que
se  determina  para  o  bem  comum.  Mencionou  que  a  falta  de  respeito  e
prudência  tanto  por  parte  dos  donos  das  embarcações  quanto  dos
passageiros é enorme e que cabe a  cada um manter  esse respeito e essa
prudência  usando  suas  máscaras,  mantendo  o  distanciamento,  fazendo  as
higienes  necessárias para  que haja  o equilíbrio  que necessitamos na atual
situação de pandemia que vivenciamos. Mencionou que a falta de fiscalização
por parte da administração pode ser um problema a ser resolvido e afirmou
que  o  prefeito  jamais  comungaria  desses  desmandos  seja  por  parte  de
qualquer  dono  de  embarcação  e  acredita  que  cada  ser  humano  tem  seus
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próprios pensamentos e infelizmente nem todos cumprem com as ações as
quais  realmente  deveriam.  Sobre  as colocações  do nobre vereador  Sandro
Lacerda  na  sessão passada disse  que  nas  suas  falas  em plenário  sempre
procura manter o respeito e a devida ordem sobre os assuntos discutidos e
que respondeu ao nobre colega da mesma forma com a qual foi submetida a
indagação sobre os recursos que o município  recebeu e  que  das diversas
situações já vivenciadas em plenário independentemente de cor partidária, o
respeito é fundamental e que todos os que passaram pelo lugar de líder de
governo em qualquer administração sempre mantiveram o respeito para com
todos. Falou que as reuniões são gravadas por conta das confecções das atas
e  que  jamais  teve  a  intenção  de  ofender  ou  chantagear  o  nobre  vereador
Sandro  Lacerda,  pois  antes  de  serem  vereadores,  os  mesmos  já  foram
parceiros de partido e continuam a parceria como amigos e como vereadores
do município e por isso pediu sinceras desculpas ao vereador Sandro se o
ofendeu de alguma forma. Outrossim, disse que se o nobre vereador quiser
mais detalhes sobre os gastos dos referidos recursos tem o direito de procurar
a secretaria da Câmara para verificar os balancetes que vem da prefeitura ou o
Portal Transparência da PMA para analisar as entradas e saídas destes e se o
nobre  vereador  observar  que  existe  alguma  irregularidade  pode  tomar  as
devidas  providências.  Com  relação  as  eleições  municipais  as  reeleições
daqueles que serão candidatos novamente é incerta, uma vez que cabe a Deus
e  ao  povo  decidir  quem  voltará  ao  cargo,  por  isso  pediu  para  que  todos
trabalhem com respeito um ao outro. Disse que sua candidatura a vereador
ainda não está decidida, porém gostaria de manter a amizade e parceria com
todos da mesma maneira que vem sendo mantida até hoje e pediu as bênçãos
de Deus sobre todos. Em seguida a palavra foi concedida ao vereador Manoel
da Conceição Pinheiro Jardim que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus
pelo  momento  vivido.  Falou  que  assistindo  aos  telejornais  observa  que  a
pandemia ainda está forte em alguns lugares e que deixa sequelas em algumas
pessoas como foi o caso do nobre vereador que ficou com alguns problemas
de saúde por consequência do vírus. Lembrou da felicidade que sentiu em seu
primeiro discurso na Câmara e disse que se sentia feliz novamente por deixar
seu nome marcado na história do município como vereador. Mencionou que
muitos estão julgando o jovem Wesley Vaz por ter tirado sua vida, mas afirmou
que só Deus tem esse poder porque a nossa vida pertence a Ele, no entanto, a
juventude de Afuá precisa de ações mais eficazes para atendê-los. Durante os
primeiros meses da pandemia a área esportiva ficou sem atividades e que o
mesmo ficou triste por não poder ter realizado os seus trabalhos sociais como
deveria.  Registrou  que  ficava  feliz  em  ver  que  um  de  seus  requerimentos
datado de 2017 estava  sendo executado que  foi  a  reforma e  ampliação da
quadra de esportes “João Gama”. Disse que se sentia orgulhoso por ver mais
uma opção de lazer e esporte que vai ser usufruído pelo povo e ainda de ter
podido  estar  presente  como  autoridade  na  inauguração  junto  de  alguns
colegas vereadores, uma vez que no dia 15 de novembro não sabemos quem
irá voltar para esse plenário. Em seguida a palavra foi concedida ao vereador
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Antônio Azevedo Cardoso que usou o espaço para justificar sua ausência nas
sessões passadas pelo  motivo  do falecimento de sua sogra e  agradecer  a
Deus  por  estar  vivenciando  os  últimos  meses  de  mandato  e  a  agradecer
parceria dos nobres colegas. Disse ainda que só Deus saberá quem voltará à
“Casa”, mas que gostaria que a amizade com todos continue da mesma forma.
Falou que depois de 20 anos de muitas lutas seu sonho em ser vereador do
município foi realizado e que mesmo em meio a tantas dificuldades se sentia
feliz por estar concluindo seu trabalho. Falou que sua visão do trabalho era
diferente daquilo que ele pensava ser, pois um vereador é muito cobrado pela
sociedade  e  por  muitas  vezes  mal  falado  devido  as  pessoas  não
compreenderem  que  existem  regras  que  norteiam  as  suas  ações.  Como
exemplo mencionou que recentemente uma comunidade da zona rural pediu
para que o mesmo autorizasse a liberação de um torneio e o nobre vereador
falou  que  isso  não  poderia  fazê-lo  primeiro  porque  estamos  vivendo  uma
pandemia e segundo porque não era de sua competência. Sobre os catraieiros
falou que os mesmos fazem contrato pelo período de um ano com a prefeitura
e  que  os  recursos  continuavam  vindos  ao município,  por  isso gostaria  de
saber porque os pagamentos foram cortados e porque só receberam R$ 400,00
(Quatrocentos Reais) em alguns meses. Essa indagação se dá devido alguns
dos catraieiros terem procurado o referido vereador que no ato informou aos
mesmos  que  não  saberia  responder,  mas  que  viria  a  câmara  buscar  uma
resposta com mais detalhes do líder de governo. No mais pediu as bênçãos de
Deus sobre todos e falou que seu papel na Câmara sempre foi e sempre será
para somar e contribuir com o desenvolvimento do município. Com a palavra o
vereador Sandro Monteiro Lacerda que se reportou diretamente ao vereador
Nilton Paes dizendo que jamais vai entrar em conflito com o nobre colega pois
ele tem muito respeito pelo mesmo, assim como pelos demais Edis, porém o
povo faz as cobranças e como vereador fiscalizador tem o papel de saber onde
estão esses os recursos vindos para a pandemia. Outro ponto mencionado foi
sobre os pagamentos dos catraieiros como já mencionou o colega Antônio
que durante esses três meses foi de apenas R$400,00. Falou que tudo isso é
vergonhoso,  inadmissível  e  revoltante  e  que  se  esses  recursos  estão  nos
cofres públicos e não estão sendo devidamente pagos a quem se destina isso
pode ser chamado de corrupção. O mesmo disse que se responsabilizava pelo
que  estava  falando  e  mais  uma  vez  afirmou  que  essas  reivindicações  e
cobranças partem por parte do povo que precisa de uma resposta concreta e
que isso não desrespeito. Reafirmou que ele e sua família admiram o trabalho
que o vereador Nilton desenvolve no município e que jamais vai terminar uma
amizade por conta dos debates políticos. Disse também que vamos entrar no
período  de  eleições  municipais  onde  com  certeza  estaremos  lançando  os
nossos nomes a reeleição ou a outros cargos como já  foi  dito  pelo  nobre
colega,  teremos  por  parte  do  MDB  –  Movimento  Democrático  Brasileiro  o
senhor Evandro Andrade como pré-candidato a prefeito e cada um irá fazer a
sua  parte  o  seu  trabalho  com  todo  respeito.  Falou  que  no  Portal  da
Transparência não consta que esses recursos que vieram para a pandemia,
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devido o mesmo ter vindo por conta de que o Pará foi considerado um Estado
de  calamidade  pública,  no  entanto  mais  uma  vez  pede  que  possam  ser
esclarecidas essas reivindicações para que o povo ficar sabendo onde estão
sendo  alocados  esses  recursos  como  também  porque  existe  a  falta  de
medicamentos nos postos da zona rural. Agradeceu a Deus e a Nossa Senhora
da Conceição por fazer parte do cenário político por dois mandatos e disse
que sai de cabeça erguida como os outros vereadores dizendo que honrou o
povo que o colocou nesta casa uma vez que o caráter de um vereador não está
na sigla partidária que cada um possui e sim na pessoa e no trabalho que cada
um desenvolve O senhor presidente usou do espaço para dizer que estamos a
menos de três meses de uma nova eleição e disse que o momento é de falar,
mas  também  de  ouvir  o  outro  tendo  em  vista  que  o  desrespeito  e
desumanidade  está  presente  em muitos  pessoas  que  usa  os  defeitos  para
denegrir a imagem do outro para conseguir o poder. Falou ao nobre vereador
Sandro que ele e o líder de governo na câmara não são os prefeitos de Afuá,
são apenas vereadores assim como o vereador Sandro que têm o direito de ir
até a prefeitura agendar uma audiência com o prefeito e dizer a ele que precisa
de informações e respostas concretas sobre os determinados assuntos que
precisam  ser  esclarecidos  para  sua  comunidade.  Os  gastos  existem  e  se
entrou R$ 8.000.000,00 como o vereador Sandro já mencionou, também existe
uma voadeira com médicos e outros profissionais indo a zona rural,  existe
uma UBS completa rodando o município como um todo, existe um hospital e
uma  base  específica  para  o  Covid  -19  atendendo  a  população  da  sede  e
acredito que pelo menos R$ 10,00 já saiu desses R$8.000.000,00. Falou que os
postos da zona rural são apenas para pequenas emergências uma vez que o
agente de saúde ou o técnico de enfermagem que trabalha no posto está lá
para atender uma pequena sutura ou outra ação imediata de sua competência
e não pode receitar  por  conta  própria  devido correr  o risco acertar  com o
também de errar e prejudicar a pessoa. O que ele pode fazer é atender e se não
for de sua competência ele encaminha o paciente para os órgãos competentes.
Sobre o prefeito desviou dinheiro como praticamente o nobre vereador Sandro
acusa em sua fala eu acredito que nas prestações de conta irá aparecer e vai
ter que prestar esclarecimentos se não for para nós vereadores será para os
outros vereadores que estarão sentados aqui. Falou que existem duas contas
uma do prefeito Eliudo e uma do prefeito Mazinho que acabaram de chegar na
Câmara aprovadas pelo Tribunal  de Contas do Pará para nossas análises e
com certeza se tivessem irregularidades não teriam sido aprovadas, por isso
futuramente saberemos se esses recursos foram desviados e se o prefeito foi
corrupto  ou  não,  pode  até  não  ser  como vereadores,  mas  como cidadãos
teremos o direito de virmos aqui e procurar saber. Vamos respeitar uns aos
outros e ter mais cuidado com o que falamos até mesmo para com os nossos
adversários  políticos.  Por  fim,  disse  que  cada  um  lute  da  melhor  maneira
possível para poder receber a vitória com as bênçãos de Deus. Verificando não
haver mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão,
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 03 de setembro de
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2020,  às  nove  horas.  Plenário  Ver.  “Raimundo  Sebastião  Dias”,  em  02  de
setembro de 2020. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia
Santana,  Altemis  Fernandes  Monteiro,  Nilton  Paes  Cardoso,  Edna  Maria
Bezerra Ferreira, Francisco Assis Barros Junior, Manoel da Conceição Pinheiro
Jardim, Antônio Azevedo Cardoso e Sandro Monteiro Lacerda. 
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