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Ata  da  Nona  Sessão  Ordinária  do  Segundo  Período  Legislativo  de  2020,
realizada em 25 de junho de 2020.

Presidente em Exercício: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Primeiro Secretário: Ver. Francisco Assis Barros Junior.

Segundo Secretário: Ver. Antônio Azevedo Cardoso.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove
horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dia”, em virtude da ausência do
presidente  titular  vereador  Sebastião  Baia  Santana,  que  encontra-se  em
recuperação de saúde na zona rural do município de Afuá, pelo motivo de ter
passado por uma cirurgia de alto risco, como também a ausência da primeira
secretária vereadora Ana Maria Vaz Lobato que encontra-se a tratamento de
saúde no Estado do Amapá, o segundo secretário vereador Altemis Fernandes
Monteiro, assumiu a direção dos trabalhos da referida sessão. Ato seguido,
convidou para assumir  a primeira secretaria da Mesa o vereador  Francisco
Assis Barros Junior e para assumir a segunda secretaria convidou o vereador
Antônio Azevedo Cardoso. O senhor Presidente verificando a presença física
de quatro vereadores (Altemis Fernandes Monteiro, Francisco Assis B. Junior,
Antonio Azevedo Cardoso e Edna Maria Ferreira) e cinco vereadores online
(Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz
Lobato, Roldão de Almeida Lobato Filho e Nilton Paes Cardoso), amparados
pela Portaria de Nº 018/2020-CMA em seu artigo 3º informou que as sessões
poderiam  ocorrer  com  a  presença  dos  vereadores  por  meio  virtual,  dessa
forma, verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção de Deus,
declarou aberta a Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da
Quarta Sessão Legislativa da atual Legislatura e solicitou a servidora Joelma
Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata
desta  sessão.  Iniciando  o  Pequeno  Expediente,  como  não  houve
correspondência  a  ser  lida  e  nem oradores  inscritos,  solicitou  ao servidor
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Quinta Sessão
Ordinária,  realizada  em  17  de  março  de  2020.  Após  a  leitura  colocou  em
discussão e como ninguém discutiu passou à votação, sendo aprovado por
todos presentes e  on-line.  Dando prosseguimento com a primeira  parte  da
Ordem do Dia, o senhor Presidente submeteu aos nobres pares a votação da
redução do calendário de reuniões passando de quarenta para trinta e duas
sessões no ano de 2020. A presidência da casa optando pela preservação da
saúde de todos, nos meses de abril e maio não realizou as sessões devido a
pandemia que se instalou no mundo e em Afuá, por isso submete as Vossas
Excelências a referida votação. Todos os vereadores presentes fisicamente e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Av. Barão do Rio Branco, 11- Fone: (096) 689-1499, Fax(096) 689-1158 – Afuá-Pará-Brasil-

CEP:68890-000



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

os vereadores por meio virtual concordaram com a redução do calendário e
aprovaram a matéria em questão. Dando continuidade,  solicitou ao servidor
Antonio  Serrão  para  fazer  a  leitura  do  Ofício  Nº  081/2020-GAB/PMA,  da
Mensagem, e do Projeto de Lei Nº 009, de autoria do Poder Executivo,  que
dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária para
o exercício de 2021. Após a leitura, tendo em vista não haver mais matéria para
a primeira parte da ordem do dia, passou à segunda parte da Ordem do Dia e
verificando não haver matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de
inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Antonio
Cardoso, que cumprimentando a todos se pronunciou lamentando a ausência
de  todos  os  colegas  vereadores  no  douto  Plenário  da  Casa  de  Leis  por
motivos  de  problemas  de  saúde  e  também  da  atual  pandemia.  Desejou  a
proteção de Deus sobre todos para muito em breve estarem novamente no
Plenário defendendo os interesses do povo que os elegeram, principalmente
dos  moradores  da  zona  rural.  Comentou  ainda  sobre  as  cestas  básicas
enviadas  pelo  governo  federal  a  serem distribuídas  no  município  as  quais
segundo ele não possuem nem os itens básicos, por isso muitos daqueles que
já  a  receberam  ficaram  insatisfeitos  devido  não  possuírem  condições  e
necessitarem de uma alimentação digna. No mais mencionou que não culpava
a administração, uma vez que a mesma estava apenas colaborando com o
trabalho de entrega. Por fim desejou as bênçãos de Deus sobre todos para
enfrentar a pandemia que ora enfrentamos. O senhor Presidente agradeceu a
Deus por ter nos concedido esse momento e agradeceu aos vereadores que
estão  on-line  e  aos  vereadores  presentes.  E  ressaltou  ainda  que  é  muito
preocupante o momento que estamos passando e que jamais imaginaríamos
passar por isso, pois é vírus muito complicado, uns não sentem nada, mas
muitos são graves e infelizmente outros são fatais. E mencionou que muitas
coisas  graves  estão  acontecendo  na  zona  rural,  mas  graças  a  Deus  o
executivo  mandou  médicos  em  duas  semanas  alternadas  em  parte  do
município atendendo no posto ou até mesmo nas residências e graças a Deus
não  faltou  remédio  também.  No  mais  agradeceu  mais  uma  vez  a  todos
vereadores  presentes  ou  on-line  e  a  todos  os  funcionários  da  Casa.  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 26 de
junho de 2020, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 25
de junho de 2020. Com a presença física dos senhores vereadores (Altemis
Fernandes Monteiro, Francisco Assis Barros Junior, Antonio Azevedo Cardoso
e Edna Maria Bezerra Ferreira) e dos vereadores on-line (Narrinha Wanderley
Salomão Coelho, Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, Roldão de
Almeida Lobato Filho e Nilton Paes Cardoso). 
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