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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos para o ano de 2022, realizada 

em 15 de fevereiro de 2022.  

  

Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso.  

  

Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira.  

  

Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda.  

  

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 

verificando haver quorum, invocando a benção e a proteção de Deus, declarou 

aberta a presente sessão solene que inicia os trabalhos do Poder Legislativo 

para o ano de dois mil e vinte e dois. Em seguida, aproveitou a oportunidade 

para cumprimentar as autoridades presentes ou representadas, as senhoras e 

os senhores vereadores, secretários municipais, diretores escolares, diretores 

de departamentos, funcionários e as demais pessoas que se encontravam no 

Plenário da Casa de Leis. Prosseguindo, solicitou as servidoras Joelma 

Montiro da Gama e Ana Maria Vaz Lobato, para fazer as anotações necessárias 

para a digitação da ata da referida sessão. Solicitou ao servidor Antonio Serrão 

a leitura do Edital de Convocação para a referida sessão e do Ofício de nº 

053/2022-GAB/PMA, datado de 15 de fevereiro de 2022. Feita as devidas 

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

sustentação do Executivo, e aos demais vereadores que também se assim se 

dispuserem, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Afuá, Odimar Wanderley Salomão, bem como ao vice-prefeito Henrique 

Sandro Lopes da Cunha, que se encontravam na secretaria do estabelimento 

para comporem a Mesa Oficial. Em nome do Poder Legislativo, o senhor 

Presidente cumprimentou o Excelentíssimo Senhor Odimar Wanderley 

Salomão, Prefeito Municipal de Afuá eo Excelentíssimo Senhor Henrique 

Sandro Lopes da Cunha, vice-prefeito municipal, desejando-lhes boas vindas a 

Casa de Leis. Devidamente composta a mesa, convidou a todos os presentes 

para de pé em sinal, em sinal de respeito, entoarem o Hino Nacional Brasileiro. 

Dando prosseguimento, e atendendo o disposto no Artigo 86, Inciso XXII da Lei 

Orgânica do Município de Afuá, a palavra foi concedida ao Excelentíssimo 

senhor vice-prefeito, Henrique Sandro Lopes da Cunha, para fazer a leitura da 

Mensagem do Poder Executivo Minicipal (o documento encontra-se na íntegra, 

conforme consta nos arquivos da Câmara Municipal de Afuá). Após a leitura, o 

Excelentíssimo Senhor Odimar Wanderley Salomão, Prefeito Municipal de 

Afuá, fez uso da palavra,  cumprimentando os senhores vereadores, 

secretários municipais e demais pessoas presentes. Ressaltou que estão 
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trabalhando com o pé no chão, para não trapalhar o processo administrativo, 

por ser um ano eleitoral estão vivendo um dos anos mais difíceis, um ano de 

ins egurança, um ano que amanhecem bem e depois apresentam problemas. 

As ações 
 
do governo Federal que muitas vezes não condiz com a realidade do 

município, precisam da receita e dos recursos para trabalhar, e muitas vezes 

são em parceria com o Estado e Governo Federal. Na última sexta-feira, dia 11,  

esteve na cidade de Gurupá, em um evento do Governo Federal do Estado, e o 

governo assinou com o município um convênio de seis milhões, para 

implementar o novo sistema de água do Capim Marinho, para resolver o 

problema da comunidade, que já se arrasta por muitos anos. O município tem 

ações na área da saúde, educação, infraestrutura, em parceria de emendas de 

deputados estaduaais e federal, disse que espera liberação de recursos para 

poder avançar, com as receitas pagarão a folha de pagamento em dias, e 

amanhã se Deus quiser estarão mandando o projeto de reajuste dos 

funcionários da educação e técnico, já foi votado o reajuste de 20% para as 

demais funções. A lei de Responsabilidade Fiscal determina apenas gastar 

60% com folha de pagamento, 54% com executivo e 6% com o legislativo. 

Muito obrigado. O Regiento Interno da Casa, em seu Artigo 76, Parágrafo 3º 

informa que nas sessões solenes somente usarão da palavra, além do 

presidente, os líderes partidários e as lideranças dos blocos partidários, o 

senhor Presidente concedeu a palavra oa vereador Irineu Pinheiro Pandilha, 

falando pela liderança do PT,comprimentou a todos os presentes , agradeceu a 

Deus pela oportunidade de estamos em mais uma sessâo solene , e ouvindo 

atentamente a mensagem do executivo , e esperamos que seja concretizado 

neste ano de 2022, o povo almeja muito por mudanças , as ações que consta 

na mensagem ,esperamos que sejam execultadas para o bem de toda 

poupulação afuaense , e que Deus nos abençoe e abençoe nosso trabalho. 

Com a palavra o nobre Vereador Dirceu de Lima Silveira, falando pela liderança  

do MDB.D Comprimentou a todos os presentes e em nome do exm.Sr. prefeito 

Municipal Mazinho Salomão ,saudou os funcionarios do poder Executivo. E em 

nome do funcionário do Poder Executivo Márcio Lima , saudou todos os 

funcionários e agradeceu a todos pela atenção e parceria dispensanda. 

Ouvindo atentamente a mensagem do Executivo, disse que ficou feliz de ver 

tão boa vontade, e fica na torcida para que todas as ações sejam realizadas 

para o desenvolvimento do municipio, e nós como moradores do município, 

não devemos torcer contra, mesmo sendo oposiçâo. Como sempre falam que 

toda unanimidade é burra , porque certamente se não tivesse oposição para 

alertar quando tivesse algo errado. Ressaltou que no inicio desse ano fizeram 

uma denúncia sobre desvio de requisição de combustível, e essa denúncia foi 

levado ao conhecimento do prefeito, contudo, fica triste quando a comunidade 

precisa e não tem como atendê-la, pois não se pode brincar com a vida de 
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ninguém; quando se trata de vida, nâo podemos ver cores partidárias, mas sim 

o ser humano que muito precisa, hoje é ele, amanhã poderá ser qualquer um 

de nós. Neste sentido ,fez um  pedido ao senhor prefeito , que converse com 

os secretários municipais, que procure tratar bem os vereadores, pois são 

autoridades no município, mesmo que não fossem mereciam ser tratados com 

cortesia, tiveram até ameaça de decoro parlamentar, com perda de mantato.  

C omo todos são sabedores os vereadores buscar informações nas secretarias 

e querem ser bem tratados. C om relação aos projetos que vem do executivo, 

gostariam que viessem com mais detalhes, dizendo qual o objetivo , às vezes 

são obrigados a votar contra por não ter essas informações, são oposição, 

mas querem o bem do nosso município. Disse ainda que na próxima sessão 

estarão votando projeto de contratação pessoal, e sabe que estarão 

priorizando a bandeira partidária  e que o correto seria fazer o processo 

seletivo, pelo menos outras pessoas teriam chance de trabalhar, 

principalmente os de oposição. Agradeceu a Deus por mais um ano e que os 

governantes de nosso pais, tanto Federal, Estadual e Municipal possam trazer 

melhorias para nosso municipio. Com a palavra o vereador Sebastião Baia 

Santana, representando o Bloco da maioria, formados pelos partidos 

PSDB/PSD/SD/PDT. Ao usar da palavra  comprimentou a todos os presentes  

em especial o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Odimar Salomão e sua 

primeira Dama senhora Kelly Salomão. Agradeceu a Deus  e Nossa Senhora da 

Conceição por mais um ano que se inícia e por lhes permitir estar todos juntos 

e desenvolver um trabalho em prol do povo de Afuá. Ressaltou que é com 

muita honra que está representando o bloco de maioria na Cãmara Municipal 

de Afuã, e  estará sempre apoiando os projetos que venham para essa casa em 

beneficio do povo. Agradeceu ao prefeito pelas ações que conseguiu executar 

e trazer para o municipio, e agradeceu também ao vice prefeito Sandro Cunha, 

pelo trabalho realizado em frente a Secretaria de Saúde. Fez também referência 

a senhora Secretaria de Educação Kelly Salomão, pelo belíssimo trabalho em 

frente a referida secretária. E mais uma vez quero afirmou  seu compromisso 

com o prefeito e com o povo do municipio, pois nos proximos dias estarão 

votando o reajuste dos professores, que será aprovado conforme o orçamento. 

Agradeceu a todos os vereadores pelo apoio e companherismo, pois aqui não 

há distinção de oposição e situação, são todos iguais. O senhor Presidente 

passou a presidência a primeira Secretaria da Mesa, Vereadora Edna Bezerra 

Ferreira, para poder fazer uso da Palavra . Ao assumir a presidência, concedeu 

a palavra ao Vereador Nilton Paes Cardoso.  Cumprimentou a todos os 

presentes, em especial ao excelentísso Sr. Prefeito Municipal Mazinho 

Salomão, juntamente com sua primeira Dama Senhora Kelly Salomão, 

cumprimentou a Assessora Juridica da Câmara Municipal de Afuá, Doutora 

Maria Eduarda Salomão, pela dedicação  em defesa dos trabalhos do 
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Legislativo. Ressaltou que é um momento muito especial para todos que fazem 

parte deste Poder, e que podem contar sempre com seu apoio, pois cumprirá 

com essa missão que lhe foi destinado. Ressaltou ainda que a partir de 

amanhã iniciarão as sessões ordinárias, onde será discutido o destino do 

Município, e sempre procura cumprir o Regimento Interno deste Poder.  

Agradeceu a todos presentes em especial a diretora do Centro de Educação  

Infantil, professora Cianne Cohen, por ter cedido o espaço para funcionar o 

Poder Legislativo , devido a câmara está em reconstrução , por esse motivo 

pediu a compreensão de todos, em especial aos funcionários do Poder. 

Conforme a leitura da mensagem do prefeito , espera todas as açõessejam 

executadas para melhor servi r nosso povo. Agradeceu também a oposição, 

pelo diá logo, e que possamos continuar unidos, pois estamos em ano politico. 

Após o discurso do senhor presidente, a vereadora Edna Bizerra Ferreira 

passou a presidência ao titular Vereador Nilton Paes. Ao reassumir a 

presidência, convidou a todos para de pé entoarem o Hino do Pará. Após a 

execução do Hino e nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou 

encerrada a presente sessão, e agradeceu ao excelentíssimo senhor prefeito, 

Odimar Wanderley Salomão, bem como ao exelentíssimo senhor Henrique 

Sandro Lopes da cunha, que fizeram parte da composição da mesa. Agradeceu 

a presença do público em geral, dizendo que esta Casa de Leis sente-se 

honrado em recebê-lo. Aproveitou ainda para informar as senhoras e senhores 

vereadores, a realizaçâo  da primeira reunião ordinária  deste Poder, amanhã 

dia 16 de fevereiro de 2022, às 09horas. Desejou a todos uma boa noite. Com a 

prersença dos Senhores Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria 

Bezerra, Maria Núbia de Souza Lacerda, Sebastião Baia Santana, Altemis 

Fernandes Monteiro, Rondineli de Almeida Costa, Paulo França Pereira, José 

Borges da Silva Junior, José Carlos Nunes dos Santos, Irineu Pandilha 

Pinheiro e Dirceu de Lima Silveira.   
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tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a 

próxima para o dia 25 de outubro de 2019, às nove horas. Plenário Ver. 

“Raimundo Sebastião Dias”, 24 de outubro de 2019. Com a presença dos 

senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, 

Maria Núbia   de Souza Lacerda, Sebastião Baia Santana, Altemis  

Fernandes Monteiro, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França 
 

Pereira, José Borges da Silva Junior Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos 

Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.   
  


