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

Ata  da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo, realizada em
20 de março de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeiro Secretário: Ver. Altemis F. Monteiro.

Segundo Secretário: Ver. Francisco Assis B. Junior.

Aos vinte dias do mês de março 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
Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Quarta Sessão
Legislativa da atual Legislatura. Justificou as ausências das vereadoras Ana
Maria V. Lobato, Edna Maria B. Ferreira e Narrinha wanderley S. Coelho, que
encontram-se a tratamento de saúde e Antonio A.  Cardoso que encontra-se
doente  na  Ilha  do  Pará.  Em  virtude  da  ausência  da  primeira  secretária,  a
vereadora Ana Maria, solicitou ao segundo secretário, o vereador Altemis F.
Monteiro para asssumir a primeira secretaria e o vereador Francisco Assis B.
Junior para assumir a segunda secretaria da mesa. Solicitou à servidora Vanja
Santana para fazer  as anotações necessárias para a digitação da ata desta
sessão.  Iniciando  o  Pequeno  Expediente,  verificando  não  haver
correspondência  a  ser  lida,  a  palvra  foi  concedida (pelo  tempo máximo de
cinco minutos) ao vereador Manoel Jardim que cumprimentou a todos e usou
do  espaço  para  parabenizar  o  vereador  Nilton  Paes  sobre  a  resolução  do
problema  da  máquina  retroescavadeira  da  prefeitura  municipal,  pois  após
indicação  neste  plenário  a  respeito  da  mesma o  líder  de  governo  levou  o
assunto até o gestor e conseguiram resgatar a referida máquina e hoje ela está
onde deveria que é no lixão público de Afuá. Outro assunto mencionado pelo
vereador foi sobre a balsa que estava disponível  que o então secretário de
segurança  pública  disse  ao prefeito  Mazinho  que  estava  disponível  para  o
nosso município. Ele relatou que isso ocorreu no ano de 2018 na cidade de
Belém onde estavam presentes ele, o vereador Roldão, o vereador Nilton Paes
e  o  prefeito  municipal  mais  o  deputado  Luth  Rebelo  na  reunião  sobre
segurança pública. Mencionou ainda que naquele momento o secretário estava
doando uma balsa para os trabalhos do lixão público,  por  isso o vereador
gostaria de pedir ao líder de governo que possa trazer resposta ao plenário da
casa o porquê da referida balsa não ter chegado ao município até o momento.
Verificando não haver mais oradores inscritos, o senhor presidente solicitou
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Quarta
Sessão Ordinária, realizada em 21 de fevereiro de 2020. Após a leitura colocou
em discussão, passou à votação, sendo o mesmo aprovadopor todos. Dando
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continuidade, verificando não haver matéria para a primeira parte da Ordem do
dia,  prosseguiu  para  a  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
cumprimentou  a  todos,  agradeceu  a  Deus  por  mais  um  mês  de  sessão
concretizados  com  êxito.  Mencionou  que  o  brasil  e  o  mundo  passam  por
momento difíceis com relação ao vírus que está se alastrando. Falou que o
nosso município vai ser afetado também no que diz respeito as paralizações
de comércio, viagens, aulas entre outros, mas que com fé em Deus tudo vai
passar. Pediu desculpas ao líder de gover por ter votado contra o projeto de
aumento dos servidores do grupo magistério cargo técnico em educação, pelo
motivo de ter  chegado muito em cima da hora,  e não ter  podido analisar  ,
porém sabe da necessidade da aprovação com urgência do mesmo para os
andamentos  dos  pagamentos.  Por  fim pediu  as  bençãos de Deus e  Nossa
Senhora da Conceição para que em abril esse vírus já tenha sido controlado
para que todos estejam juntos novamente, Dando prosseguimento a palavra
foi concedida ao vereador Nilton Paes que saudou a todos e usou do espaço
para respoder  ao nobre vereador  Manoel  Jardim sobre a balsa ao qual  fez
indagação  ainda  há  pouco.  De  antemão  afirmou  ao  nobre  vereador  que
naquela reunião o secretário apenas propôs ao gestor a doação da referida
balsa. Disse que ele não tinha garantido a tal doação, tendo em vista que a
referida balsa era uma apreensão da secretaria e que poderia ser doada ao
município. Falou que o prefeito visualizou a balsa, mas desisitiu de receber a
doação pelo motivo da mesma ser de um tamanho grande, não sendo viável
para o propósito que seria a remoção do lixo público, nas próximas sessões
dará melhores esclarecimentos sobre o assunto. Outro assunto mencionado
importante foi sobre a vinda do Projeto de Lei nº 008  com urgência a esta
Casa para ser votado, tendo em vista os profissionais terem que receber o
referido  aumento  no  pagamento  do  mês  corrente.  Pediu  desculpas  e
agradeceu aos vereadores presentes por terem acatado a decisão de votarem
a favor, mesmo sem as análises devidas. Sobre o corona vírus, solicitou ao
senhor  presidente  que  a  câmara  de  vereadores  fique  de  sobre  aviso  para
qualquer ação que o Poder Executivo vier a fazer para garantir a proteção dos
munícipes e que necessite da aprovação do referido plenário. Garantiu ainda
que a secretária municipal de saúde ficou de enviar  à câmara o convite de
reunião que haverá amanhã para que os vereadores possam participar e ficar a
par do que está acontecendo sobre o combate e a preveção do corona vírus
em Afuá. Solicitou ao senhor presidente que ele reforce aos nobres pares  ficar
atentos a qualquer matéria que o município necessitar do Poder legislativo
como linha de combate sobre o vírus que vem se alastrando pelo mundo. Por
fim pediu as bençãos de Deus sobre o povo afuaense. A palavra foi concedida
ao  vereador  Roldão  Filho  que  também  se  pronunciou  preocupado  com  a
pandemia que assola o mundo. Mencionou que seria viável o Poder Legislativo
ficar apenas com os trabalhos internos da Casa com restrição ao recebimento
do público. Essa medida teria que ser através de documentos e que a mesa
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entrasse em contato com o assessor jurídico para ver quais ações a serem
tomadas. Falou que até o Cartório Eleitoral estava suspendendo os trabalhos
por trinta dias e a comarca de Afuá etava suspendendo ações no município até
o dia trinta e um de março do corrente ano, por isso acredita que o Poder
Legislativo também possa acatar regras de prevenção e combate como estas.
No mais desejou a todos que Deus possa proteger e abençoar neste momento.
O senhor presidente usou do espaço para esclarecer que  o momento atual dá
margem  para  fazermos  reflexões  acerca  de  nossas  vidas  em  todos  os
sentidos, uma vez que essa pandemia não veio para exterminar com o mundo,
mas para mudarmos de atitudes com relação ao que somos e o como vivemos.
Falou que a prevenção é o melhor  caminho para que não venhamos a ser
contaminados, visto até agora não existir nenum caso em nosso estado  e nos
municípios  que  fazem  parte  dele.  Mencionou  que  acreditando  com  fé
independentemente  de  religião  iremos  vencer,  claro  tomando  todas  as
precauções possíveis para que esse vírus não chegue até nós. Falou que é
necessário  evitarmos  aglomeraçoes  e  após  a  sessão  fará  reunião  com  os
funcionários sobre os procedimentos a serem tomados a partir  de amanhã
para o funcionamento da Casa que será apenas interno durante pelo menos
até  o  final  do  mês  corrente.  Convidou  os  nobres  pares  para  uma reunião
juntamente com a secretaria de saúde e demais autoridades municipais para
começarmos as mudanças de atitudes no âmbito social de prevenção contra o
corona vírus  que  acontecerá no centro  Folclórico  Lagostão e  reforçou aos
mesmos  para  ficar  atentos  a  qualquer  convocação  de  reunião  de  reunião
extraordinária  necessária  nesse período de combate a essa pandemia.  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 14 de abril
de 2020, às nove horas. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias”, em 20 de
março  de  2020.  Com  a  presença  dos  senhores  vereadores:  Sebastião  B.
Santana, Altemis F.  Monteiro,  Francisco Assis  B. Junior,  Nilton P. Cardoso,
Roldão de Almeida L. Filho e Manoel da Conceição P. Jardim.
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