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

2020, realizada em 17 de fevereiro de 2020, às 19 horas. 

Presidente: Vereador Sebastião Baia Santana. 

Primeira Secretária: Vereadora Ana Maria Vaz Lobato. 

Segundo Secretário: Vereador Altemis Fernandes Monteiro. 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 vinte. A seguir, aproveitou 

a oportunidade para cumprimentar as autoridades presentes ou 

representadas, os senhores vereadores presentes, os secretários 

municipais, os diretores escolares, funcionários da prefeitura e da 

câmara municipal de Afuá, o ex-prefeito senhor Eliudo Pinheiro, o 

gerente do Banco do Brasil em Afuá, Dr. José Roberto Nunes (assessor 

jurídico do Poder Legislativo) 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 

digitação da ata da referida sessão e ao servidor Antônio Serrão Ribeiro 

para fazer a leitura do Edital de Convocação da referida sessão, datado 

de 13 de fevereiro de 2020, bem como a leitura do Ofício Nº 028/2020 - 

GAB/PMA, datado de 17 de fevereiro de 2020. Após as referidas 

leituras, solicitou às senhoras e aos senhores vereadores da base de 

sustentação do executivo municipal 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 encontravam no Gabinete da Presidência da Câmara, 



 
 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 

 
 
 
 

para comporem a mesa oficial.  Ato seguido cumprimentou-os e 

convidou a todos os presentes para de pé, em sinal de respeito, 

entoarem o Hino Nacional Brasileiro. Dando prosseguimento, atendendo 

ao 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 em nome do seu presidente Sebastião Baia 

Santana, em nome da secretária municipal de educação saudou a todos 

secretários e funcionários municipais, autoridades presentes 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 2020 visando à 

melhoria do Município de Afuá, baseado nos parâmetros balizadores e 

diretrizes da atual gestão para o quarto ano de mandato em 

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

Orgânica do Município de Afuá - LOMA. Antes de fazer uma breve 

prestação de contas do seu governo no ano de 2019, agradeceu aos 

nobres pares pela forma madura e democrática que trataram e 

aprovaram as ações e matérias encaminhadas ao poder legislativo no 

ano de 2019. Continuando seu discurso mencionou que renovava sua 

esperança por um futuro cada vez melhor para o município e que a 

“casa do povo” podia contar com seu respeito no cumprimento protocolar 

constitucional e sua admiração pessoal por cada vereador afirmando 

que sempre juntos poderiam trabalhar para tornar o município cada vez 

mais desenvolvido. Desejou ainda que os senhores vereadores 

pudessem continuar a desempenhar seus mandatos da melhor maneira 

possível discutindo as questões locais com seriedade para cumprir com 
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perfeição o que determina a Constituição e Federal e a Lei Orgânica do 

Município. Pediu também que a parceria e o diálogo constante 

continuem a prosperar entre os dois poderes para concretizarem o 

objetivo comum que é promover a melhor qualidade de vida e 

oportunidades para o povo Afuaense. Mencionou que a conjuntura 

política, econômica e social da nossa nação é delicada e muitas vezes 

dificulta a concretização das ações para o bem estar do município, 

porém afirmou que sempre irá buscar soluções para enfrentar os 

problemas que por ventura vierem assolar a nossa sociedade, visto que 

o trabalho de um gestor municipal precisa ser constante para garantir o 

desenvolvimento humano e social dos cidadãos. Falou ainda que 

encaminhará ao referido poder durante o ano de 2020 vários projetos 

nos diferentes segmentos, como por exemplo, nas áreas de saúde, 

educação e infraestrutura, baseados nas leis cabíveis para discussão 

dos senhores vereadores visto serem de suma importância para o 

município. Por ser um ano de eleições, pediu também aos nobres 

vereadores para deixarem de lado seus anseios eleitorais particulares e 

“desarmar” os palanques políticos e juntos com harmonia e respeito 

cumprir com os deveres e obrigações para a melhoria do município. 

Agradeceu a todos pela honrosa atenção, desejou um feliz 2020 aos 

trabalhos do poder legislativo e por fim, falou que a referida mensagem 

se encontrava nos arquivos da Câmara Municipal para quem assim 

desejar fazer uso da leitura da mesma na íntegra. Após o 

pronunciamento do Excelentíssimo Senhor 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, somente usarão da palavra os líderes partidários e 

lideranças dos blocos. Isto posto o senhor presidente concedeu a 

palavra ao vereador Antônio Azevedo Cardoso como Liderança do PTB, 

que inicialmente saudou a mesa em nome do excelentíssimo senhor 
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prefeito municipal e em nome do senhor presidente da casa saudou aos 

demais colegas vereadores presentes. Em nome do ex-prefeito Eliudo 

Pinheiro saudou a plateia masculina e em nome de sua esposa a 

senhora Rosa saudou a plateia feminina presente. Falou que concluiu o 

terceiro ano de mandato outorgado pelo povo na referida casa de leis e 

como vereador de oposição sempre contribui com aprovações nas ações 

do executivo tendo como missão a melhoria do povo que o elegeu. Falou 

que como vereador representante do PTB e da população ribeirinha 

sempre procura lutar por aquilo que a comunidade anseia e necessita de 

melhorias. Disse ainda que se alegrou em escutar que o gestor 

municipal tem propostas consideráveis no ano de dois mil e vinte para a 

população da zona rural e que como fiscalizador do povo irá cobrar e 

ficar atento às realizações das mesmas. Finalizando sua mensagem, 

falou que como legislador sempre mantêm o respeito e parceria para 

com o executivo mediante tudo o que for benéfico para a população e 

desejou as bênçãos de Deus sobre os trabalhos de todos. Manoel da 

Conceição Pinheiro Jardim, falando pela liderança do PT. O vereador 

Manoel Jardim usou da palavra inicialmente dando seus cumprimentos à 

mesa em nome do excelentíssimo senhor prefeito, em nome do 

presidente da casa de leis cumprimentou aos demais vereadores e em 

nome de seus irmãos Elton, Fábio e Elisangela Jardim cumprimentou os 

professores presentes na plateia. Falou que sentia uma imensa 

satisfação em poder ter cumprido seu terceiro ano como vereador 

honrando os quatrocentos e quarenta e quatro (444) votos obtidos na 

eleição do ano de 2016 e poder estar como liderança do Partido dos 

Trabalhadores em seu primeiro mandato como vereador, cumprindo seu 

dever em participar das cento e vinte (120) sessões ordinárias do Poder 

Legislativo, bem como das sessões solenes e outros atos que 

necessitavam de sua presença como legislador até o momento. 

Mencionou que pôde defender seus dezoito (18) requerimentos com 
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precisão em prol do povo e agradeceu a aprovação de todos pelo 

soberano plenário. Com orgulho, falou que nasceu, cresceu, sempre 

morou no município e que ao longo de seus quarenta e cinco anos de 

idade, luta e faz o impossível em prol do povo Afuaense. Disse também 

que ao ouvir atentamente a proposta de governo que o senhor prefeito 

acabara de fazer, vai discutir e analisar os projetos que virão do 

executivo, uma vez que sente-se triste ao ver a quadra denominada 

João Gama sem condições de atender àqueles que precisam de um 

espaço para jogar seu futebol e um dos seus primeiros requerimentos 

aprovados foi o da reforma da mesma. Nesse sentido, no que se refere 

ao esporte possui projetos não governamentais desenvolvidos com 

crianças, adolescentes e jovens no município, mas precisamente no 

bairro do Capim Marinho fazendo sua parte como colaborador do 

esporte Afuaense. Outro ponto mencionado pelo vereador foi sobre a 

solicitação de dois banheiros na área da Arena Manejito que ainda não 

foi concretizado pelo executivo. Agradeceu pelas placas nomeando as 

ruas do Capim Marinho que também foi um pedido de sua autoria e pela 

máquina retroescavadeira ter voltado a funcionar no lixão público depois 

de muita indagação e insistência durante esses anos para que os líderes 

de governo na câmara pudessem solucionar seu desaparecimento. 

Mencionou que a votação contrária em alguns projetos do executivo se 

deu pelo fato dos mesmos terem chegado de “última hora” sem o 

mesmo ter tido tempo de fazer suas análises, por isso se posicionou 

contra assumindo sua responsabilidade como legislador em assim fazer. 

Disse que entende que o prefeito municipal tem atualmente R$ 

128.714.000,00 (Cento e Vinte e Oito Milhões, Setecentos e Quatorze 

Mil Reais) no orçamento não significando que vão ser gastos no total, 

mas como o mesmo está à frente da Comissão de Finanças e 

Orçamentos da Casa, fará sua parte como fiscalizador. Encerrou sua 

fala dizendo que ora, ele e o senhor prefeito municipal discursavam 
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como pessoas públicas “eleitas” pelo povo, visto que num amanhã 

próximo não é sabido se isso poderá ocorrer novamente devido tal 

decisão pertencer a Deus, desta feita cabe a cada um fazer a sua parte 

para o bem comum, ele como atual vereador e o senhor Odimar 

Wanderley como atual prefeito. 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 em nome do 

excelentíssimo senhor prefeito e seu vice a todos os funcionários 

públicos presentes, em nome da mesa diretora na pessoa do presidente 

da casa cumprimentou os senhores vereadores, em nome do ex-

vereador e ex-prefeito Eliudo Pinheiro cumprimentou os demais 

presentes na plateia. Inicialmente agradeceu a Deus pelos três anos de 

mandato na casa dizendo que todos mantiveram o respeito e harmonia 

nas decisões tomadas como legisladores. Parabenizou o gestor 

municipal pelos bons trabalhos realizados ao município evidenciando o 

ano de dois mil e dezenove pela aquisição da Unidade Básica de Saúde 

Fluvial – UBS que foi de suma importância para a melhoria na área da 

saúde nas comunidades da zona rural. Mencionou que os avanços no 

desenvolvimento do município foram consideráveis, devido às cobranças 

da população e ao bom trabalho realizado nos poderes executivo e 

legislativo e desejou boa sorte ao senhor prefeito junto à sua equipe 

rogando a Deus e Nossa Senhora que no ano de dois mil e vinte novas 

conquistas possam vir para o município que tanto necessita. Como 

vereador de primeiro mandato agradeceu aos veteranos pelas 

orientações, troca de experiências, parceria e respeito mútuo que 

mantiveram durante as conduções dos trabalhos legislativos e 

conclamou aos nobres pares que por ser tratar de um ano eleitoral todos 

possam ser cautelosos e concluir com sucesso os trabalhos legislativos 

no ano que se inicia. Continuando, seu discurso falou que a quadra João 



 
 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 

 
 
 
 

Gama, mencionada pelo nobre vereador Manoel Jardim já possui 

orçamento em processo de liberação de recursos, e assim que o mesmo 

for liberado, o governo municipal iniciará a reforma e talvez uma possível 

ampliação. Por fim, pediu que Deus ilumine a gestão do atual prefeito e 

dos senhores vereadores para continuarem a fazer tudo o que for melhor 

para o município. Dando continuidade a sessão, para poder fazer uso da 

palavra, o senhor presidente passou a presidência a primeira secretária 

da mesa, vereadora Ana Maria Vaz Lobato que assumindo a mesma 

concedeu a palavra ao nobre vereador Sebastião Baia Santana. 

Primeiramente o vereador Sebastião Santana cumprimentou o senhor 

prefeito Odimar Wanderley, o senhor vice-prefeito Luiz da Conceição, os 

excelentíssimos senhores vereadores, o assessor jurídico da câmara Dr. 

José Roberto, os secretários municipais, diretores escolares, diretores 

de departamentos, o senhor Eliudo Pinheiro (ex-vereador e ex-prefeito 

municipal), os funcionários da câmara e a todos os amigos e demais 

presentes na plateia. Deu início ao seu discurso agradecendo a Deus 

por mais um início de trabalho mencionando que já somou até o 

momento cinco mil, quinhentos e trinta e cinco dias (5.535) 

desempenhando suas atividades na Câmara Municipal que considera 

como uma “escola” de aprendizagens diversas. Agradeceu ao prefeito 

Mazinho Salomão pela excelente administração, tendo em vista Afuá ser 

um dos municípios mais bem desenvolvidos dentre os dezesseis (16) 

municípios que o nobre vereador conhece e que por isso não se 

envergonha em dizer nas redes sociais ou em qualquer lugar do país 

que Afuá é um dos “melhores” municípios do arquipélago do Marajó. 

Agradeceu aos vereadores atuais e que já passaram o prefeito atual e 

os que o antecederam, por todo sacrifício realizado para manter o 

município de Afuá organizado no qual qualquer turista que por aqui 

passa sente-se “bem” em visitar. Disse que não é possível nenhum 

gestor resolver os cem por cento (100%) dos problemas que um 
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município enfrenta, mas que noventa por cento (90%) acredita ser 

resolvido com sucesso diante muitos municípios que resolvem apenas 

uns trinta por cento (30%) e por isso agradeceu a união e parceria dos 

nobres pares da casa por manter em dia as aprovações dos projetos 

vindos do executivo colaborando com o trabalho da gestão municipal 

como um todo e por ser um ano eleitoral pediu aos mesmos para 

manterem o bom senso e separar a questão pessoal da partidária não 

revidando as provocações e outras insinuações que por ventura vierem 

ocorrer nas redes sociais ou por outros meios para continuarem 

cumprindo seus papéis com sucesso. Mencionou que o silêncio e o 

respeito é a melhor maneira de responder as críticas destrutivas de 

pessoas que muitas vezes só querem ofender quem trabalha em favor 

dos menos favorecidos. Falou que exerce sua cidadania caráter e que 

não se envergonha de vir à tribuna da câmara honrar com seus 

compromissos como vereador, como exemplo mencionou que nas 

próximas reuniões estarão votando cinco projetos do Executivo 

importantes para o município, bem como alguns projetos do Legislativo. 

Disse ainda, que as portas do prédio da Câmara Municipal sempre 

estará de portas abertas para a população assistir as reuniões e saber o 

que os vereadores fazem para não criticar o trabalho dos mesmos como 

fazem algumas pessoas, uma vez que sendo “situação” ou “oposição” 

todos estão sempre dispostos a contribuir com o Poder Executivo e 

consequentemente com a comunidade para o bom desenvolvimento do 

município. Por fim, agradeceu a presença e pediu as bênçãos e a 

proteção sobre cada um dos presentes. Dando continuidade a primeira 

secretária, vereadora Ana Maria Vaz Lobato 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 
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declarou encerrada a mesma agradecendo a todos os que fizeram parte 

da composição da mesa e ao público em geral dizendo que a Câmara 

Municipal sentiu-se honrada em recebê-los. Aproveitou a oportunidade 

para informar aos senhores vereadores que a realização da primeira 

sessão ordinária do Poder Legislativo está marcada para o dia 18 

fevereiro de 2020, às 09 horas no plenário deste poder. Plenário Ver. 

Raimundo Sebastião Dias, em 17 de fevereiro de 2020, com a presença 

dos excelentíssimos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana 

Maria Vaz Lobato, Altemis Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra 

Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Filho, Nilton Paes Cardoso, Narrinha 

Wanderley Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da 

Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis 

Barros Júnior. 


