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 Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2019, 
realizada em 22 de março de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeiro Secretário:  Ad hoc Ver. Francisco Assis Barros Junior. 

Segundo Secretário: ad hoc Ver. Manoel da Conceição Pinheiro Jardim. 

Aos vinte e dois dias do mês  março do ano de dois e dezenove, às nove 
horas, no Plenário “Ver. Raimundo Sebastião Dias”, o senhor Presidente 
verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção de Deus, 
declarou aberta a Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Período da 
Terceira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou a ausência dos 
vereadores Ana Maria Vaz Lobato e Altemis Fernandes Monteiro. Solicitou 
ao vereador Francisco Assis Barros Junior para assumir a primeira 
secretaria e o vereador Manoel da Conceição Pinheiro Jardim parra 
assumir a segunda secretaria. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da 
Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata desta 
sessão. Iniciando o pequeno expediente, não havendo correspondência a 
ser lida e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antônio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da ata da Quarta Reunião Ordinária 
realizada em 21 de fevereiro de 2019. Feita a leitura, em discussão por 
parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, 
passamos a primeira parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antônio 
Serrão para fazer a leitura do Requerimento de Nº 009/2019, de autoria 
do vereador Francisco                  Barros Junior, que solicita que seja 
construído um Posto Médico, na comunidade denominada São João, 
localizada na boca do rio Ipaneminha, nos padrões atuais da 
administração municipal. Após a leitura, o senhor presidente concedeu a 
palavra ao autor do requerimento para encaminhar a discussão do 
plenário.  Iniciando sua fala cumprimentou a todos os presentes e 
considerando que na comunidade denominada São João, localizada na 
boca do Rio Ipaneminha, tem um agente de saúde, mas não existe posto 
de saúde. Considerando ainda que os serviços são realizados na própria 
residência da senhora Socorro Lopes, sem nenhuma estrutura, para 
atender aquela localidade e rios adjacentes, que utilizam este serviço. 
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 Agradeceu a todos. Em discussão por parte dos senhores vereadores, 
como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado por todos. 
Dando continuidade, solicitou ao servidor  Antônio Serrão para fazer a 
leitura do Requerimento Nº 010/2019, de autoria do vereador Francisco 
Assis Barros Junior,  que solicita que a Administração Pública do nosso 
município,  a construção de uma escola com 06(seis) salas de aula, na 
regional do Novo Progresso, para atender a demanda do ensino primário e 
fundamental, visto que a escola atual não tem condições de se fazer 
reforma. Feita a leitura, o senhor presidente concedeu a palavra ao autor 
do requerimento para encaminhar a discussão do plenário. 
Cumprimentou a todos os presentes e considerando a mudança com 
fechamento das escolas anexas para os Polos, para melhor atender o 
ensino na zona rural, e que tem polos do Novo Progresso, somente com 
04 (quatro) salas de aula, assim atendendo a demanda dos alunos, 
principalmente aqueles de 1º ao 6º ano, como se dizia antes, nas séries 
iniciais. Pediu aos nobres pares a aprovação do mesmo. Está em discussão 
por parte dos senhores vereadores, como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por todos. Continuando o servidor Antônio 
Serrão fez a leitura do Requerimento Nº 003/2019, de autoria do vereador 
Sandro Monteiro Lacerda, que solicita em caráter de urgência, a reforma 
do posto de Saúde, da vila São Benedito, rio Salvadorzinho, nos padrões 
adotados pela atual administração. Passou ao autor do requerimento para 
encaminhar a discussão do plenário que cumprimentou a todos e falou 
que o pedido da referida se faz necessário, considerando não ter 
condições de atendimento por parte do Agente de saúde, as pessoas que 
ali procuram, por estar totalmente deteriorado devido a ação do tempo. 
Pediu o apoio dos vereadores na aprovação do requerimento em questão. 
Solicitou ao servidor Antônio Serrão para que faça a leitura do 
Requerimento de Nº 005/2019, de autoria do vereador Antônio Azevedo 
Cardoso, que solicita a construção da passarela, ponte do banheiro e 
rampa que dá acesso à Escola Polo Clodóvio Coelho, localizada no rio 
Morcego. Com a palavra o vereador Antônio Azevedo para encaminhar a 
discussão do plenário. Cumprimentou a todos. Por se tratar de uma escola 
Polo, onde houveram remanejamento de vários alunos de outras escolas 
próximas, e por esse motivo constatou a real necessidade de construção 
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 da passarela da escola Clodóvio Coelho, por funcionar o Ensino Infantil e 
Fundamental Completo. Pediu aos nobres pares a aprovação do 
requerimento em questão. Continuando solicitou ao servidor Antônio 
Serrão para fazer a leitura do Requerimento de Nº 006/2019, de autoria 
do vereador Antônio Azevedo Cardoso, que solicita em caráter de 
urgência a limpeza do furo ilha das Velhas que dá acesso a Escola 
Municipal Nossa Senhora de Lurdes, Anexo da Escola polo, regional do 
Guajará, localizado na Ilha Rasa. Com a palavra o autor do requerimento 
para encaminhar a discussão do plenário.  Em visita a referida escola, foi 
procurado pela comunidade Nossa Senhora Aparecida, pais de alunos 
onde pediram que providências fossem tomadas referente a situação que 
se encontra o referido furo, totalmente cheio de aturiá, impossibilitando 
com isso o tráfego das embarcações e dos catraieiros que fazem o 
transporte dos alunos à referida escola. E por esses motivos pediu aos 
nobres pares a aprovação do requerimento em questão. Continua em 
discussão e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado 
por todos. Continuando o servidor Antônio Serrão fez a leitura do 
Requerimento Nº 007/2019, de autoria do vereador Antônio Azevedo 
Cardoso, que solicita em caráter de urgência, a limpeza dos seguintes 
furos: Furo da Conceição que dá acesso ao furo do Abacate que pertence a 
Regional do furo da Cidade Ilha do Meio. Com a palavra o autor do 
requerimento para encaminhar a discussão do plenário. Em visita a 
Comunidade Nossa Senhora de Fátima da Luzitana, no rio Baiano, foi 
procurado por essas comunidades para que fosse realizada a limpeza 
desses furos, considerando facilitar a navegação das embarcações que 
utilizam o mesmo como via de acesso, diminuindo assim a distância entre 
as localidades vizinhas. Pediu aos nobres pares a aprovação do 
requerimento em questão. Continua em discussão e como ninguém 
discutiu, passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor para fazer a leitura do Ofício Nº 108/2019, da SEMUSA, datado de 
21 março de 2019. Em discussão por parte dos senhores vereadores e   
como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado por todos. 
Tendo em vistas não haver mais matéria para a primeira parte da ordem 
do dia, passamos a segunda parte da ordem do dia. Tendo em vistas que o 
Projeto de Lei de Nº 005/2019, que trata das taxas municipais de 
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 prestação de contas de serviços ambientais, de autoria do executivo 
Municipal, está com o pedido de urgência urgentíssima, submeteu ao 
plenário a dispensa do parecer da comissão competente, para que esta 
matéria possa ser discutida e votada nesta sessão. Vereadores que 
aprovam a dispensa permaneçam como estão. Aprovado. Dando 
prosseguimento, solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a leitura 
do Projeto de Lei Nº 005/2019, de autoria do executivo Municipal, artigo 
por artigo, para discussão, apresentação de emendas e posterior votação. 
Em discussão o preâmbulo e o artigo 1º. Com a palavra a vereadora Edna 
Ferreira, para fazer uma emenda modificativa no preâmbulo do projeto, 
ficando com a seguinte redação: “O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal”.  Continua em discussão e como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 2º e seus parágrafos. Em discussão e como ninguém 
discutiu, passou ao Artigo 3º. Em discussão, como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 4º, incisos, alíneas e parágrafo único. Em discussão, 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 5º. Em discussão e como 
ninguém discutiu, passou ao Artigo 6º. Em discussão, como ninguém 
discutiu, passou ao Artigo 7º. Em discussão, como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 8º. Em discussão, como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 9º e incisos. Em discussão, como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 10. Em discussão e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 11, 
seus incisos e parágrafo único. Em discussão, como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 12. Em discussão, como ninguém discute, passou ao 
Artigo 13. Em discussão. Como ninguém discutiu, passou ao Artigo 14. Em 
discussão, como ninguém discutiu, passou ao Artigo 15. Em discussão, 
como ninguém discutiu, passou ao Artigo 16. Em discussão, como 
ninguém discutiu, passou ao Artigo 17. Em discussão. Como ninguém 
discutiu, passamos ao Artigo 18. Em discussão, como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 19. Em discussão, como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 20, seus parágrafos e incisos. Em discussão, com a palavra o 
vereador Junior Barros, que usou da palavra somente para fazer uma 
correção, onde se ler “ou após”, passe a ler “após”. Continua em 
discussão, como ninguém mais discutiu, passamos ao Artigo 21. Em 
discussão, como ninguém discutiu, passou ao Artigo 22. Em discussão, 
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 como ninguém discutiu, passou ao Artigo 23. Em discussão, como 
ninguém discutiu, passou ao artigo 24. Em discussão, como ninguém 
discutiu, passou ao artigo 25 e seu parágrafo único. Em discussão. Como 
ninguém discutiu, passou ao Artigo 26 e seu parágrafo único. Em 
discussão. Como ninguém discute, passou ao Artigo 27. Em discussão. 
Como ninguém discutiu, passou ao Artigo 28. Em discussão, como 
ninguém discutiu, passou ao Artigo 29. Em discussão, como ninguém 
discutiu, passamos ao Artigo 30. Em discussão e como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 31. Em discussão. Como ninguém discutiu, o senhor 
presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 005/2019, de autoria 
do Executivo Municipal, que trata das taxas municipais de prestação de 
serviços ambientais no município de Afuá. Vereadores que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado por 07(sete) votos a favor e 01 (um) 
contra. Em discussão as emendas apresentadas pelos vereadores Junior 
Barros e Edna Ferreira. Como ninguém discutiu, colocou em votação, 
sendo aprovadas por unanimidade. Em discussão os anexos ao referido 
projeto. Como ninguém discutiu, em votação, sendo aprovado por todos. 
As matérias aprovadas nesta sessão serão encaminhadas ao Executivo 
Municipal, para as devidas providências. Como não temos mais matéria 
para a segunda parte da ordem do dia, passou às Explicações Pessoais. 
Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao 
vereador Sandro Lacerda que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 
por mais uma semana de trabalho nesta Casa de Leis. Mencionou sobre a 
reunião do executivo com os catraieiros que transportam os alunos da 
zona rural. E disse ainda que realmente os catraios não estão adaptados, 
mas que é a única fonte de renda de alguns catraieiros. E relatou ainda 
que ontem mais ou menos nesse horário que mais um ex-presidente 
sendo preso por corrupção em nosso País e são situações que nos deixam 
tristes por sermos políticos. E comunicou ainda que nesta semana perdeu 
um grande amigo, dirigente da comunidade São José, do rio 
Salvadorzinho. Agradeceu a todos pelo requerimento aprovado do posto 
do rio Salvadorzinho, pois é de suma importância essa reforma. Com a 
palavra o vereador Antônio Cardoso que cumprimentou a todos e reiterou 
as falas do vereador Sandro com relação aos catraios, todos entendem 
que os catraieiros precisam, mas precisam também se adequar, não é só 
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 uma exigência da capitânia, está se tratando de seres humanos e tem 
localidade que tem que ser vista com carinho. E ressaltou também aos 
colegas sobre as demolições das escolas pequenas que ainda estão 
acontecendo sem autorização do legislativo e do executivo, recentemente 
na regional do Guajará, o diretor Odair José reuniu a comunidade e 
demoliu por conta própria a escola do rio Camarãoeiro. Então, tem que 
ser pelos trâmites legais, os diretores não têm poder para fazer isso. Com 
a palavra o vereador Manoel Pinheiro que cumprimentou a todos e 
mencionou  a respeito das falas do vereador Nilton ocorrido ontem sobre 
a situação das ameaças que vem ocorrendo nas escolas e disse também 
que ele e o vereador Antônio Cardoso estiveram na escola Raimunda 
Baraúna juntamente com os policiais e foram também até a escola Frei 
Faustino conversar com a vice diretora. Então, é uma situação 
preocupante para os pais. Outro ponto mencionado foi a respeito do que 
aconteceu com seu filho a respeito das águas grandes e já está de novo no 
mês das águas grandes e toda vez que ela cresce arranca umas tábuas, 
inclusive depois que postou o pessoal já tinha feito a manutenção, mas o 
buraco que seu filho caiu ainda está lá. Pediu ao líder de governo que ligue 
para o secretário de obras para fazer esse reparo. E mencionou também a 
respeito das reuniões que os vereadores não tem oportunidade de falar, 
pois aconteceu um fato na reunião dos catraieiros e disse que é oposição 
sim, mas talvez uma oposição técnica, que ainda está aprendendo, mas 
quando for citado, que cite que é oposição, pois é marinheiro de primeira 
viagem e representa os poderes Executivo e Legislativo e faz de tudo para 
que  as coisas caminhem e o que for bom para o povo estará de acordo. 
Agradeceu a Deus e a todos os presentes. Com a palavra o vereador Nilton 
Paes cumprimentando a todos.  Começou agradecendo a todos os colegas 
vereadores pela aprovação do projeto de lei de nº005 do Poder Executivo, 
em especial aos dois vereadores de oposição Manoel Jardim e Antônio 
Cardoso, apesar do vereador Manoel se abster de votar, mas que ele 
entendeu o pedido de urgência. E disse ainda que com relação aos 
requerimentos dos vereadores sobre limpeza de furos, construção de 
postos, apesar do orçamento ser pequeno, mas existe muita  parceria, a 
comunidade passou a entender que nem tudo pode ser só do executivo, 
pois muitas vezes as passarelas das vilas na zona rural estão todas 
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 quebradas e a pessoa não tem condição de trocar a tábua que quebrou 
em frente da sua casa, então é falta de parceria da comunidade. Com 
relação aos postos disse que teve o prazer de visitar o posto do Caldeirão 
no governo anterior, e na época o vereador Roldão era secretário e o 
acompanhou na visita e a técnica de enfermagem estava há mais de trinta 
dias para Santana e o posto praticamente  não se acabou porque é uma 
obra muito bem-feita, só está precisando de um pequeno reparo. A 
administração atual está muito atenta sobre isto, está tentando colocar 
técnicos em todos os postos do nosso município, aonde não tem postos, 
que é o caso do Moura, mas vai mandar pelo menos o equipamento, 
como citou o vereador, são os primeiros socorros, esse é o procedimento 
do interior. Aproveitou também para falar a respeito sobre o que ocorreu 
na escola Frei Faustino e pediu que a Mesa Diretora para que tome 
providências e que tome providências também a respeito da real situação 
do ensino médio em nosso município para dar uma resposta a sociedade. 
O senhor presidente usou da palavra agradecendo todos os presentes e 
aproveitou o momento para dizer que com relação aos catraios a grande 
preocupação é que são quatrocentos catraieiros e imagina a dificuldade 
que serão atendidos pela capitânia e a exigência que terão que cumprir. E 
disse também que defende a boa qualidade e o sacrifício de cada um, pois 
muitos catraieiros lutam para ter um salário mínimo e a administração não 
pode dá mais, o orçamento não dá duzentos mil para o catraio e o prefeito 
tem que inteirar para pagar a folha de um milhão, são cento e quarenta e 
nove mil reais. 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 25 de abril de 2019, às nove horas. Com a presença dos 
vereadores: Sebastião Baia Santana, Francisco Assis Barros Junior, Manoel 
da Conceição Pinheiro Jardim, Edna Maria Bezerra, Nilton Paes Cardoso, 
Roldão de Almeida Lobato Filho, Sandro Monteiro Lacerda, Antônio 
Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior. 

 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

 

Primeiro Secretário:  Ad hoc Ver. Francisco Assis Barros Junior. 
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Segundo Secretário: ad hoc Ver. Manoel da Conceição Pinheiro Jardim 

 

Ver- Nilton Paes Cardoso 

 

Ver- Narrinha Wanderley Salomão Coelho 

 

Ver – Antonio Azevedo Cardoso 

 

Ver- Sandro Monteiro Lacerda 

 

Ver- Edna Maria Bezerra Ferreira 

 

Ver – Roldão de Almeida Lobato Filho 

 

 

 

 

 


