
Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2019, 
realizada em 24 de abril de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.  

Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato.                                                                                                                             

Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil 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 Décima Reunião Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da atual Legislatura. Justificou a ausência dos vereadores 
Sandro Lacerda e Antônio Cardoso, que estão tratando de assuntos 
particulares e da vereadora Edna Ferreira, que está em tratamento de 
saúde. 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 há correspondência a ser lida e nem 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a leitura 
do resumo da Ata da Sexta Sessão Ordinária, realizada em 20 de março de 
2019. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
passou a 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 Oficio de Nº 072/2019-
GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei 006/2019, que adota o Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Pará, como veículo oficial de 
publicação dos atos normativos e administrativos do município de Afuá. 
Solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a leitura a apresentação 
dos Requerimentos de números 001, 002, 003 e 004, de autoria do 
vereador Manoel Jardim do PT. Não existindo mais matéria para a 
primeira parte da ordem do dia e verificando não haver matéria para a 
segunda parte da ordem dia, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem 
de inscrição e tempo de cinco minutos concedeu a palavra ao vereador 
Manoel Jardim que cumprimentou a todos os vereadores, funcionários e 
pessoas presentes na galeria. Agradeceu a Deus por esse momento. E 
falou que fica triste quando as coisas acontecem e não é avisado e muitas 
vezes não escuta os meios de comunicação, pois ontem aconteceu no 
ginásio a grande final  do basquete feminino e disse que já falou muitas 
vezes que qualquer ação do governo quer que seja comunicado no grupo 



da câmara, porque os vereadores fazem parte do poder legislativo. 
Desejou um bom dia a todos. Com a palavra o vereador Junior Barros que 
cumprimentou a todos e disse que foi abordado por muitas pessoas sobre 
o açaí que o preço está chegando a quinze reais e que todos os dias os 
barcos vão com duzentos, trezentos latas para Macapá. Então, sugeriu aos 
vereadores fazer alguma coisa, conversem com o senhor João da 
secretaria, conversem com o prefeito, para que esse açaí permaneça no 
município para baixar o preço. E disse também que o açaí  está saindo do 
município sem imposto algum para o estado do Amapá e que as pessoas 
estão ganhando dinheiro em cima dos ribeirinhos, elas compram por um 
preço e vendem por um preço altíssimo em Macapá e inclusive o açaí 
estava mais barato que em Afuá. E que teve informações de que as 
geleiras vão direto para a zona rural pegar esse açaí para levar para Belém 
e para outros municípios. O senhor presidente usou da palavra para fazer 
referência a alguns assuntos. Com relação as palavras do vereador Manoel 
Jardim sobre o esporte, disse que não compareceu ao evento porque foi 
avisado em cima da hora e disse também que achou uma falta de respeito 
e a câmara tem que ser respeitada pelas secretarias, pois se não der para 
mandar um oficio para cada vereador, que mandem pelo menos um para 
a câmara e ela comunicará todos os vereadores. Pediu ao líder de governo 
para fazer essa reivindicação ao prefeito. E com relação ao açaí disse que 
estava no gabinete do prefeito e entrou o secretário Manoel Vaz   e 
perguntou o que podíamos fazer com preço do açaí, é uma situação muito 
complicada. O que é que a Secretaria da Fazenda faz para proibir esses 
embarques? Sugeriu aos vereadores para que procurem os órgãos 
competentes para conversar com eles. 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. Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, em 24 de abril de 
2019. Com a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, 
Ana Maria Vaz Lobato, Altemis Fernandes Monteiro, Nilton Paes Cardoso, 
Roldão de Almeida Lobato, Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Manoel 
da Conceição Pinheiro Jardim e Francisco Assis Barros Junior.                                                           
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