
 
 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 

 
 
 
 
  
 
 
Ata  da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada 
em 18 de fevereiro de 2020. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 
Prmeira Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Quarta Sessão 
Legislativa da atual Legislatura. Solicitou à Joelma Gama para fazer as 
anotações necessárias para a confecção da ata desta sessão. Iniciando o 
Pequeno Expediente, verificando não haver correspondência a ser lida e nem 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
resumo da ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária, realizada em 10 de 
dezembro de 2019. Logo após a leitura colocou o mesmo em discussão e 
como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade, na primeira parte da Odem do Dia, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a apresentação do Projeto de Lei de Nº 001/2020, de 
autoria da Presidência da Câmara Municipal de Afuá, apresentação do Projeto 
de Resolução de Nº 001/2020, de autoria da Presidência da Câmara Municipal 
de Afuá; leitura do Ofício 020/2020-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei 
Nº 001/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal e leitura do 
Ofício 019/GAB-PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei  Nº 001/2020, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo Municipal. Após os procedimentos acima 
realizados, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Calendário para as reuniões do Poder Executivo do ano de 2020. Após a 
leitura, colocou o mesmo em discussão e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo aprovado por todos. Ainda na primeira parte da ordem do dia, a 
vereadora Narrinha Salomãopara expor um requerimento verbal pedindo a 
transferência da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Afuaense ao 
senhor Nilton Paes Cardoso do dia 20 de fevereiro para amanhã dia 19 de 
fevereiro de 2020 a partir das 11 horas juntamente com a Sessão Solene de 
Entrega de Título de Cidadão Afuaense ao senhor José Roberto Nunes. A 
justificativa do referido requerimento seria deixar livre o  tempo dos dias 20 e 
21 d fevereiro onde é sabido que haverá discussões e votações de vários 
proejetos importantes nas sessões ordinárias do Poder Legislativo. A 
vereadora pediu o apoio e compreensão dos nobres pares para a aprovação do 
mesmo em Plenário. O senhor presidente colocou o Requerimento Verebal em 
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discussão por parte dos senhores vereadores e não havendo discussão 
passou a votação, sendo aprovado por todos. 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, como não houve matéria, passou às 
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Manoel Jardim que se pronunciou 
cumprimentando a todos e agradecendo a Deus por estar iniciando mais uma 
ano de trabalho. Em seguida pediu para deixar registrado nos anais da Casa de 
Leis a perda de sua avó Raimunda Jardim no dia 25 de dezembro do ano de 
2019, que tinha 85 anos de idade e foi uma pessoa batalhadora em sua 
trajetória no município de Afuá e que muito o ajudou a chegar até à câmara 
municipal como vereador. Após as palavras do vereador Manoel Jardim, o 
senhor presidente usou da palavra para expressar seus agradecimentos a 
todos os funcionários e parceiros na administração dos trabalhos da câmara 
municipal e pedir que prossigamos a mesma união para dar continuidade ao 
que se tem reservado neste ano de 2020 ao qual se inicia com sessões 
ordinárias pedindo as bençãos de Deus e proteção de Nossa Senhora sobre 
todos. Verificando não existir mais oradores inscritos e nada mais tendo a 
tratar na presente sessão, declarou encerrada e marcou a próxima para o dia 
19 de fevereiro de 2020, às nove horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, 
em 18 de fevereiro de 2020. Com a presença dos senhores vereadores: 
Sebastião Baia Santana, Ana Maria V. Lobato, Altemis Fernandes Monteiro, 
Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes Cardoso, Roldão de Almeida L. Filho, 
Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da 
Conceição P. Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis B. Junior.  
 


