
 
 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 Sessão Solene de Posse dos Vereadores eleitos em 15 de 
novembro de 2020 e eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Afuá para o Biênio 2021/2022, realizada em 01 de janeiro de 2021, às nove 
horas no Ginásio Poliesportivo “Dimar Dias Salomão”, onde foi instalada 
a Câmara Municipal de Afuá. 
 
Presidente “ad hoc”: Sebastião Baia Santana. 
Primeiro Secretário “ad hoc”: Paulo Ronald França Pereira.  
Segundo Secretário “ad hoc”: Jose Borges da Silva Júnior. 
 
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 
nove horas, no Ginásio Poliesportivo “Dimar Dias Salomão”, onde foi 
instalada a Câmara Municipal de Afuá, o senhor Sebastião Baia Santana 
por ser o vereador com mais idade entre os eleitos no último pleito, 
assumiu a presidência da Câmara Municipal para dirigir os trabalhos da 
referida Sessão Solene. Convidou para ocupar a Primeira Secretaria o 
vereador eleito Paulo Ronald França Pereira e para ocupar a Segunda 
Secretaria convidou o vereador eleito José Borges da Silva Júnior. 
Verificando haver quórum, invocando a bênção e a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sessão Solene, atendendo o que determina o 
Regimento Interno da Câmara Municipal, em seu Artigo 4°, Parágrafo 1º e 
Incisos I, II, III e IV, bem como o disposto na Lei Orgânica do Município de 
Afuá, em seu Artigo 53, Parágrafos 1º e 2º, que tem por finalidade dar 
Posse às Senhoras e Senhores Vereadores eleitos em 15 de novembro de 
2020, bem como a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 
Biênio 2021/2022. A seguir, convidou para compor a mesa o 
Excelentíssimo Senhor Odimar Wanderley Salomão, prefeito do Município 
de Afuá e reeleito no último pleito eleitoral, convidou também o Senhor 
Vice-Prefeito Luis da Conceição de Souza Costa e o Senhor Henrique 
Sandro Lopes da Cunha, Vice-Prefeito eleito no último pleito eleitoral e 
informou que os mesmos são convidados de honra do Poder Legislativo, 
portanto não farão uso da palavra nesta sessão. Devidamente composta a 
mesa, convidou os presentes para de pé entoar o Hino Nacional 
Brasileiro. Ato seguido, solicitou ao Primeiro Secretário vereador Paulo 
Ronald França Pereira, para convocar nominalmente e por ordem 
alfabética as senhoras e os senhores vereadores eleitos para 
apresentarem à mesa seus Diplomas juntamente com as cópias das 
Declarações de Bens. Devidamente cumprido o que fora solicitado, o 
senhor presidente informou que prestaria compromisso como vereador 
eleito na última eleição sob o juramento que a seguir seria confirmado 
pelos demais vereadores. O senhor presidente então proferiu o 
compromisso: “ PROMETO CUMPRIR A COSNTITUIÇÃO FEDERAL, A 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR 
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AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E 
TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DO SEU 
POVO”. Dando prosseguimento, solicitou ao Primeiro Secretário, 
vereador Paulo Ronald França Pereira, para convidar nominalmente as 
senhoras e senhores vereadores eleitos e reeleitos, com a finalidade de 
prestarem o compromisso com a mão direita estendida repetindo a frase: 
“ASSIM PROMETO”. Após todos confirmarem o referido juramento o 
senhor presidente declarou “EMPOSSADOS” as senhoras e senhores 
vereadores para o quadriênio 2021/2024. A seguir passamos para as 
formalidades da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 
Biênio 2021/2022. O senhor presidente solicitou aos vereadores 
candidatos para fazerem o registro das chapas que iriam concorrer a 
referida eleição. Foi apresentada a chapa denominada “UNIDOS PELO 
AFUÁ” composta pelo vereador Nilton Paes Cardoso como Presidente, 
vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira como Primeira Secretária e 
vereadora Maria Nubia de Souza Lacerda como Segunda Secretária, 
conforme comunicação escrita recebida e registrada pela secretaria da 
Câmara no ato da Sessão. A seguir solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do registro da candidatura da Chapa “UNIDOS 
PELO AFUÁ” e após a leitura foi solicitado ao referido servidor para 
providenciar a confecção das cédulas de votação com a chapa 
apresentada. O senhor presidente informou aos senhores que como o 
Regimento Interno da Câmara é omisso na questão dos pronunciamentos 
dos senhores vereadores serem antes ou depois da referida eleição da 
mesa e por uma questão de tempo, a presidência concederia o uso da 
palavra às senhoras e senhores vereadores eleitos e empossados para 
que, se quiserem usar da mesma se manifestem, enquanto o chefe de 
gabinete confecciona as cédulas de votação. Informou ainda que não 
haveria ordem de inscrição, devendo somente a mesa ser solicitada no 
ato, atendendo o tempo máximo de três minutos por vez. Dessa forma a 
palavra foi concedida ao vereador Nilton Paes Cardoso que 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus e Nossa Senhora por estar 
vivenciado tal momento. Em nome de sua esposa a professora Ciane 
Cohen e seu filho Davi agradeceu a todos os que depositaram em sua 
confiança os 1.250 (Mil duzentos e cinquenta) votos nas eleições 2020. 
Agradeceu a todas as famílias Afuaenses que o acolheu durante a 
campanha em especial a família Salomão em nome do Senhor Newton, 
dona Kelly e do Senhor Mazinho pelo apoio pedindo as bênçãos de Deus 
sobre todos aqueles que o ajudaram e o ajudam em sua em sua 
caminhada política. Afirmou que trabalhará sempre em parceria junto dos 
Senhores Odimar Wanderley e Sandro Cunha para reconstruir e construir 
o que não foi concluído no Município e que em seus 16 anos de vida 
pública sempre manteve o respeito pelo povo e espera continuar 
mantendo. Por fim desejou proteção Divina sobre todos e um 2021 cheio 
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de saúde e prosperidades. A palavra foi concedida ao vereador José 
Carlos Lacerda que se pronunciou cumprimentando a todos os presentes 
e agradeceu a toda a população Afuaense em especial aqueles que 
confiaram em sua proposta e depositaram a confiança no mesmo 
conduzindo-o democraticamente até a esta Casa de Leis. Aproveitar a 
oportunidade para prestar sua solidariedade a todas as famílias que 
foram vítimas e perderam seus entes queridos por esse vírus. Na 
condição de vereador eleito pelo voto popular disse que pretender usar a 
tribuna para sempre fazer valer a voz e os anseios do povo de acordo 
com os direitos constitucionais. Falou também que pretende ser íntegro e 
honesto com relação as tomadas de decisões e não se aliará aqueles que 
pretendem tirar o “bem-estar” do povo e lembrou aos nobres pares que 
os mesmos foram conduzidos a esta Casa de Leis não para satisfazer a 
vontade “própria” ou de apenas “uns” e sim de para fazer valer em forma 
de trabalho a “cada voto” que aos mesmos foram confiados. Por fim, 
concluiu que a Câmara de Vereadores é um órgão independente e que 
tudo o que for para beneficiar o povo o mesmo estará de acordo 
desejando um feliz 2021 a todos. Com a palavra o vereador Irineu 
Pandilha que em nome da presidência cumprimentou a todas as 
autoridades presentes ou representadas e em nome de seus pais Manoel 
Maria e Maria Oleide cumprimentou a todos os presentes desejando um 
feliz ano novo. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar pela 
primeira vez falando como vereador, mas disse que desde sua juventude 
trabalha no caminho político e que pretende honrar cada voto que ele foi 
confiado. Afirmou que os eleitos e reeleitos precisam honrar com 
seriedade o compromisso com o povo colocando Deus sempre a frente 
para que juntos possam fazer a diferença que a população necessita e 
concluiu que o ano de 2021 posa ser de bênçãos para todos. Em seguida 
o vereador Dirceu Silveira usou da palavra e em nome do presidente da   
Mesa saudou a todas as autoridades presentes ou representadas, em 
nome de seus filhos Bárbara e Daniel saudou a todas as pessoas 
presentes. Agradeceu a Deus por mais uma vez oportuniza-lo fazer parte 
da Câmara de Vereadores lembrando que muitos têm esse anseio e não 
conseguem alcançar e que todos os que foram eleitos ou reeleitos se 
deve à vontade popular. Se dirigiu diretamente ao prefeito reeleito Odimar 
Wanderley Salomão dizendo que durante suas campanhas seus 
pensamentos e anseios tinham rumos diferentes, porém após passar o 
pleito eleitoral o nosso pensamento e a nossos anseios devem ser os 
mesmos que é trabalhar em prol do povo do município de Afuá. Nesse 
sentido como único vereador eleito do partido do atual governador Helder 
Barbalho que é o MDB, se colocou à disposição da população Afuaense 
para ser o elo de ligação entre o governo municipal e o governo estadual 
para que juntos possam trazer melhorias para o município. Por fim, 
agradeceu a sua esposa Cristina pelo apoio nos momentos difíceis da 
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caminhada e desejou a todos um feliz 2021 repleto de realizações e 
saúde. A palavra foi concedida ao vereador Rondineli Costa que desejou 
bom dia a todos em nome do Prefeito Mazinho Salomão saudou a todos 
os vereadores e ao Vice-Prefeito eleito Sandro Cunha e em nome do Vice-
Prefeito Luis da Conceição saudou a toda a comunidade Afuaense. 
Primeiramente agradeceu a Deus e a Nossa Senhora da Conceição pela 
honra de iniciar mais um ano e ter vencido o ano de 2020 que foi difícil 
deixando seus sinceros sentimentos àqueles que perderam seus entes 
queridos por conta da terrível pandemia. Também agradeceu a toda a sua 
família, amigos, colegas e equipe de trabalho que durante sua campanha 
não mediram esforços para que o mesmo pudesse ter a honra de assumir 
uma vaga na Câmara de Vereadores. Disse a todas as autoridades e à 
comunidade presente que honrará cada voto e que se dedicará totalmente 
na busca do melhor para o município de Afuá e desejou aos nobres 
colegas que tenham um bom mandato sempre tendo o povo Afuaense 
como prioridade. Ao prefeito e ao vice-prefeito desejou um bom trabalho 
à frente do Poder Executivo e afirmou que os mesmos podem contar 
sempre com sua colaboração para o desenvolvimento do município. Por 
fim desejou a todos um feliz 2021 desejando as bênçãos de Deus na 
caminhada de todos. A palavra foi concedida ao vereador Altemis 
Monteiro que inicialmente em nome do prefeito Mazinho Salomão saudou 
a todas as autoridades ou representadas, em nome dona Kelly Salomão 
saudou a todas as mulheres presentes e em nome do Presidente da Mesa 
saudou os vereadores e os demais presentes. Agradeceu a Deus por 
estar vivenciado o referido momento e agradeceu a sua esposa e filha 
pelo apoio em sua caminhada. Disse que no ano que se inicia as 
esperanças se renovam para todos, tendo em vista que a pandemia que 
assolou o mundo nos fez passar por momentos difíceis. Disse ainda que 
o compromisso com o povo deve ser mantido e afirmou que como 
vereador da base aliado à sua experiência do quarto mandato irá 
representar como se deve tanto a zona rural bem como toda população 
do município que é de quase 40 mil habitantes. Lembrou a perda do 
Assessor Jurídico da Câmara Dr. José Roberto Nunes no último dia 23 e 
outras pessoas ilustres do município dizendo que é necessário de termos 
fé, esperança de dias melhores. Finalizou desejando a todos os 
vereadores um bom trabalho e pedindo as bênçãos de Deus e Nossa 
senhora sobre todos. A seguir a palavra foi concedida a vereadora Maria 
Nubia Lacerda que em nome do excelentíssimo senhor prefeito Odimar 
Wanderley Salomão cumprimentou a todas as autoridades e os demais 
presentes. Primeiramente agradeceu a Deus pelo dom divino da vida, a 
toda a sua amada família, ao seu pai Demivaldo Lacerda in memorian, 
mas aqui representado por sua mãe Sebastiana Lacerda e seus irmãos 
Marcelo e Marconi Lacerda. Agradeceu ao seu esposo Adeilson Lobato, a 
sua filha Isabelly a família Lobato, aos seus amigos e equipe de trabalho 
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que estiveram na linha de frente de sua candidatura e por último e não 
menos importante, agradeceu de coração ao povo pela confiança em 
especial agradeceu ao Prefeito Mazinho Salomão e sua esposa dona Kelly 
Salomão pela credibilidade em sua pessoa. Mencionou que o povo tem 
uma expectativa muito grande com relação aos novos eleitos e no mínimo 
o que os mesmos podem fazer é honrá-los e representá-los 
correspondendo aos seus anseios. Mencionou que as dificuldades 
sempre vão existir, mas apesar de tudo o que passamos em 2020 não 
podemos deixar de acreditar em dias melhores e num ano profícuo e 
abençoado. Por fim, reiterou seu voto de gratidão a Deus por ser quem é 
e acreditar que sua essência não será perdida em qualquer circunstância, 
lembrando que sem Deus não somos nada e que estamos aqui para servir 
e que deseja servir ao povo com humildade e amor. No mais, desejou um 
feliz ano novo e as bênçãos de Deus para todos. Dando continuidade a 
palavra foi concedida a vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira que em 
nome do Presidente saudou os componentes da Mesa e os demais 
vereadores. Saudou também ao Senhor Prefeito Mazinho Salomão e o 
Vice-Prefeito Senhor Luis da Conceição, o Senhor Sandro Cunha Vice-
Prefeito eleito, os ex-colegas vereadores Narrinha Salomão, Ana Vaz, 
Roldão Filho e Júnior Barros e a todas as autoridades presentes ou 
representadas no referido ato. Iniciou sua fala agradecendo a Deus e a 
Nossa Senhora da Conceição pelo dom da vida e pela oportunidade de 
poder exercer o quinto mandato na Casa de Leis de Afuá. Agradeceu a 
sua família, amigos e a cada pessoa que acreditou e confiou a ela seu 
voto para representa-los por mais quatro anos, assim como sempre fez ao 
longo de sua vida pública honrando com seus compromissos. Disse que 
a maturidade, o conhecimento político e as experiências vividas no 
Plenário da Câmara a fez superar todos os ataques sofridos por alguns e 
a fez acreditar ainda mais no seu trabalho junto às comunidades que é 
realizado com zelo, agrado, amor e carinho. Afirmou que está ciente de 
que como vereadora eleita democraticamente pela escolha popular, 
assegurará a continuidade do compromisso de fortalecer o compromisso 
do Legislativo nas grandes decisões em defesa dos interesses da 
coletividade, do crescimento e desenvolvimento do Município de Afuá, 
sempre respaldada nas leis e nos bons costumes. Concluiu desejando a 
todos um feliz ano novo e que impere a paz, o amor e a fraternidade entre 
todos. A palavra foi concedida ao vereador Paulo Ronald França Pereira 
que saudou a Mesa em nome do presidente Sebastião Baia Santana, 
saudou os vereadores em nome do senhor Luis da Conceição de Souza 
Costa, em nome do senhor Sandro Cunha saudou ao público presente em 
nome do Prefeito Mazinho Salomão saudou sua esposa, filhos, netos e 
toda a sua família presente. Agradeceu a Deus por ter vencido mais um 
ano e deixou sua solidariedade àqueles que perderam seus entes 
queridos pela pandemia. Renovou sua gratidão ao Pai Divino por ter sido 
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vitorioso, em especial à sua família por estar ao seu lado antes, durante e 
após a campanha política. Em particular externou sua gratidão ao Senhor 
Newton Salomão, a dona Kelly Salomão em especial ao Prefeito Odimar 
Wanderley pela parceria e ajuda nos momentos mais difíceis de sua vida. 
Falou que após quatro anos de trabalho à frente da Secretaria de Meio 
Ambiente conseguiu retornar à Câmara Municipal para defender os 
interesses do povo e trazer mais benefícios ao mesmo. Desejou por fim 
um excelente ano de trabalho e um feliz ano novo a todos. A palavra foi 
concedida ao vereador José Borges da Silva Júnior que em nome do 
Prefeito Mazinho Salomão saudou a todos os componentes da Mesa, em 
nome do presidente Sebastião Baia Santana saudou a todos os 
vereadores eleitos e em nome de sua mãe Estela saudou a todas as 
pessoas presentes apesar de toda a pandemia que estamos vivenciando. 
Agradeceu imensamente a todas as pessoas que foram suas parceiras 
durante sua campanha, àqueles que o acompanharam e depositaram seu 
voto de confiança dizendo que não pretende os abandonar e que sempre 
estará disponível para atendê-los da melhor forma possível. Falou que 
quando se tem um sonho é necessário lutar para alcança-lo, por isso 
afirmou que junto da administração sempre lutará para defender e 
agregar tudo o que for para o desenvolvimento do Município. Agradeceu a 
votação expressiva que obteve nas eleições 2020 e confirmou que irá 
trabalhar para honrá-la mencionando que tudo na vida acontece no tempo 
de Deus que é quem determina nossos passos e concluiu desejando um 
feliz ano novo a todos. Para fazer uso da palavra o vereador Sebastião 
Santana passou a presidência ao Primeiro Secretário vereador Paulo 
Ronald França Pereira que assumindo, concedeu a palavra ao mesmo. 
Inicialmente em nome do Prefeito Mazinho Salomão, do Vice-Prefeito Luis 
da Conceição e do Vice-Prefeito eleito saudou a toda a comunidade 
presente. Saudou ainda a todos os vereadores eleitos dizendo que a partir 
de hoje todos sentarão numa mesma bancada para ajudar o Poder 
Executivo no desenvolvimento do Município de Afuá. Agradeceu a Deus e 
a Nossa Senhora da Conceição – Padroeira doa Afuaenses, a sua família 
na pessoa de sua esposa Dolores, seu filho Isael e sua filha Deoclécia 
Santana, seus amigos, ao Prefeito Mazinho e sua esposa dona Kelly 
Salomão e seu amigo particular Newton Salomão e sua ex-colega a 
Narrinha Salomão pela parceria e apoio nas eleições. Mencionou que foi 
como um soldado ferido, mas que se salvou e venceu o ano de 2020 e que 
estava de pé para contribuir com o desenvolvimento do Município de 
Afuá. Pediu que Deus recompense o Senhor Odimar Wanderley por toda a 
ajuda que a ele destinou no momento de sua doença sem medir esforços. 
Ao vereador Nilton Paes agradeceu a parceria durante a sua presidência 
na Câmara que ora se despede. Falou aos vereadores tanto da situação 
como da oposição para desfazerem os palanques políticos para juntos 
trabalharmos em prol do Município, uma vez que as desavenças 
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prejudicam não o prefeito, o vice ou presidente da Câmara, mas sim o 
povo como um todo. Falou que hora de olharmos para aqueles que 
realmente importam que é o povo Afuaense e fazermos valer nosso 
trabalho. Se dirigiu ao amigo Oton Cardoso que disputou o pleito, mas 
não conseguiu se eleger dizendo que Deus o abençoará e garantirá um 
dia sua vitória. Concluiu desejando um feliz ano novo e as bênçãos de 
Deus a todos. Após a palavra do presidente, o mesmo reassumiu a 
direção dos trabalhos e verificando as cédulas estarem prontas para 
votação da Chapa única “Unidos pelo Afuá” concedeu o tempo máximo 
de três minutos para o candidato a presidente vereador Nilton Paes 
Cardoso, falar em favor da chapa. O vereador Nilton Paes usou o espaço 
para dizer a chapa “Unidos pelo Afuá” concorria a Mesa Diretora para o 
Biênio 2021/2022 afirmando que a mesma tem o compromisso de 
aproximar o Poderes do Município sempre pensando no bem comum do 
povo Afuaense. Dessa forma pediu aos nobres pares para apoiarem sua 
chapa composta por ele, pela vereadora no quinto mandato a vereadora 
Edna Ferreira e pela vereadora Maria Nubia que chega agora, mas que 
possuiu bastante experiência com trabalhos na comunidade. Pediu o voto 
dos senhores vereadores para que os mesmos possam representá-los 
junto aos demais poderes do Município e para continuar o trabalho em 
prol do povo baseado no respeito. Ato seguido, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro para apresentar aos senhores vereadores e ao 
público presente a urna onde serão depositados os votos. Informou que 
na cédula de votação constava o nome da chapa e as opções “SIM” para 
a escolha a favor e opção “NÃO” para a escolha contaria, bem como 
aquele que desejasse não optar pela mesma poderia deixar em branco 
não assinalando nenhuma das opções ou riscar as duas para anulá-la. 
Informou também que os vereadores deveriam se dirigir ao Primeiro 
Secretário para receber a cédula e seguir para a sala próximo à mesa que 
estaria preparada para os mesmos registrarem seus votos e depositarem 
na urna à mostra de todos e solicitou ao Primeiro Secretário para chamar 
nominalmente e por ordem alfabética os vereadores para exercerem seu 
direito de voto. Dando continuidade, após a votação, convidou os 
vereadores Altemis Fernandes Monteiro e José Carlos Nunes dos Santos 
para fiscalizarem a apuração dos votos e determinou aos secretários da 
mesa vereadores Paulo Ronald França Pereira e Jose Borges da Silva 
Júnior para procederem a apuração dos votos que teve como resultado 
nove (09) votos a favor e dois (02) votos em branco apontando então 
como vitoriosa a chapa “Unidos pelo Afuá” que tem como Presidente o 
vereador Nilton Paes Cardoso, Primeira Secretária a vereadora Edna 
Maria Bezerra Ferreira e Segunda Secretária a vereadora Maria Núbia de 
Souza Lacerda. Conforme proclamação do resultado, o senhor presidente 
declarou “EMPOSSADA” a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Afuá que irá dirigir os trabalhos do Poder Legislativo no Biênio 2021/2022 
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sendo assim composta: Presidente: Vereador Nilton Paes Cardoso - 
Primeira Secretária: Vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira - Segunda 
Secretária: Vereadora Maria Nubia de Souza Lacerda e desejou aos novos 
integrantes muito sucesso e realizações à frente do Poder Legislativo 
Municipal de Afuá. Continuando, desfez a mesa agradecendo aos 
vereadores Paulo Ronald França Pereira e Jose Júnior da Silva Borges 
pela contribuição na Primeira Parte da referida Sessão, sendo que a partir 
desse momento passaria a condução do restante dos trabalhos ao novo 
Presidente eleito Nilton Paes Cardoso. Assumindo a direção dos 
trabalhos como Presidente “eleito e empossado”, o Senhor Nilton Paes 
Cardoso convidou a Primeira Secretária a vereadora Edna Maria Bezerra 
Ferreira e a Segunda Secretária a vereadora Maria Nubia de Souza 
Lacerda para ocuparem seus lugares à Mesa. Aproveitou a oportunidade 
para agradecer aos nobres pares pela votação que conclamou a chapa “ 
Unidos pelo Afuá” como vencedora e em seu nome e em nome de suas 
secretarias de mesa, disse que irão dirigir os trabalhos do Poder 
Legislativo com a finalidade de atender da melhor maneira possível aos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e os cidadãos Afuaenses podem 
ficar cientes de que cada vereador eleito cumprirá com o seu papel de 
bem representá-los na Câmara Municipal de Afuá. No ensejo, convidou 
também aos senhores vereadores para que no dia 04 de janeiro (próxima 
segunda-feira), às nove horas, no Gabinete da Presidência, gostaria de 
contar com a presença de todos os nobres pares para tratarmos das 
nomeações para as Comissões e demais assuntos pertinentes para o 
momento. Encerrando a cerimônia convidou aos presentes para ficarem 
de pé e juntos entoarem o Hino do Estado do Pará. Após a execução do 
hino, convidou aos excelentíssimos senhores vereadores bem como o 
povo em geral para prestigiarem a Sessão Especial que será realizada a 
seguir por decisão plenária e promulgada através da Resolução de Nº 
002/2020, onde o Poder Legislativo Municipal se instalou 
momentaneamente no Ginásio Poliesportivo “Dimar Dias Salomão”, com 
o fim específico de dar Posse ao Prefeito Senhor Odimar Wanderley 
Salomão e ao Vice-Prefeito Senhor Henrique Sandro Lopes da Cunha. 
Agradeceu aos convidados de honra por comporem a Mesa Senhores 
Odimar Wanderley Salomão – Prefeito de Afuá e reeleito, Luis da 
Conceição de Souza Costa - Vice-Prefeito e Henrique Sandro Lopes da 
Cunha – Vice-Prefeito eleito, bem como agradeceu as autoridades 
presentes ou representadas e ao público em geral pela presença e 
verificando não haver mais nada a tratar na presente Sessão Solene, 
declarou encerrada a mesma e convocou os Excelentíssimos Senhores 
Vereadores para a Sessão de Abertura dos Trabalhos do Legislativo que 
ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2021, as 19 horas no Plenário da 
Câmara Municipal de Afuá. Ginásio Poliesportivo “Dimar Dias Salomão”, 
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onde foi instalada a Câmara Municipal em 01 de janeiro de 2021, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Vereadores  
Altemis Fernades Monteiro – Vereador CMA 
Drceu de Lima Silveira - Vereador CMA 
Edna Maria Bezerra Ferreira - Vereadora CMA 
José Carlos Nunes dos Santos - Vereador CMA 
Jose Borges da Silva Júnior - Vereador CMA 
Irineu Pandilha Pinheiro - Vereador CMA 
Maria Nubia de Souza Lacerda - Vereadora CMA 
Nilton Paes Cardoso - Vereador CMA 
Rondineli de Almeida Costa - Vereador CMA 
Sebastião Baia Santana - Vereador CMA 
Paulo Ronald França Pereira - Vereador CMA 
 


