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Ata da Vigésima Sexta sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 18 de setembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove  
horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 
verifivando haver quorum, invocando a benção e a preoteção de Deus, 
declarou aberta a Vigésima Sexta Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a 
servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para 
a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correspondências a serem lidas e 
nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária, 
realizada em 06 de agosto de 2019. Feita a leitura, o senhor presidente 
colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, passou a primeira 
parte da Ordem do dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão, para fazer a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo de nº 001/2019, de autoria do 
vereador Nilton Paes Cardoso.  A seguir, passou a palavra ao autor do 
projeto, vereador Nilton Paes, para encaminhar a discussão em Plenário, 
que cumprimentou os senhores vereadores e as pessoas presentes. E 
ressaltou que em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados 
a este município, concede o título de Cidadã Afuaense, a senhora Kelly 
Cristina dos Santos Salomão. E disse contar com o apoio de vossas 
excelências. Em discussão por parte de vossas excelências. Com a palavra o 
vereador Manoel Jardim que cumprimentou a todos os presentes e 
agradeceu a Deus por mais uma sessão. E escutando atentamente a defesa 
do vereador Nilton Paes a respeito desse projeto de decreto, e como diz na 
sua justificativa, dona Kelly é uma pessoa que trabalha muito pelo 
município de Afuá, mas a responsabilidade em tomar esse título é muito 
grande, por isso é contra o projeto. Com a palavra a vereadora Ana Vaz, 
que cumprimentou  todos os presentes e disse que irá acompanhar o projeto 



 
 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 

 
 
 
 
de decreto, pois sabe que a dona Kelly Cristina trabalha em prol do povo e 
que pessoas assim merecem o título de cidadã afuaense e que se a 
homenageada não merecesse, ela não votaria, pois tem convicção do que 
fala. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Sandro Lacerda 
que cumprimentou os senhores vereadores e citou um exemplo que define a 
dona Kelly, e disse que estiveram em Belém conversar com a secretária de 
Educação do Estado, dona Leila Freire, foi colocado a situação política e a 
situação da educação no estado, principalmente aqui no município a 
questão do ensino médio, e ela é uma pessoa tão técnica que não diferenciou 
o lado político partidário A ou B, ela está lá por uma questão técnica. 
Então, mesmo ela sendo esposa do prefeito nunca tratou mal os vereadores 
de oposição, isso é gratificante. Então, desde já votou favorável ao referido 
projeto de decreto. Com a palavra o vereador Antonio Cardoso que 
cumprimentou os presentes e ressaltou que conhece a dona Kelly desde o 
início do mandato e ela é merecedora desse título, e por esse motivo vota a 
favor do referido projeto de decreto. Como ninguém mais discutiu, colocou 
em votação, sendo aprovado por 09 (nove) votos a favor e 01 (um) contra. O 
senhor presidente informou que conforme decisão desta Casa, a Sessão 
solene de entrega de título será dia 20 de outubro, às dezenove horas. 
Verificando não haver mais matéria para a primeira parte da ordem do 
dia, passou a segunda parte da ordem do dia, e como não houve matéria, 
passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Sandro Lacerda que iniciou suas 
falas desejando um bom dia a todos e reforçou as palavras do vereador 
Roldão filho, que a caravana está se deslocando para a zona rural, 
parabenizou a todos e que os acompanhem. E parabenizou o vereador 
Roldão que conseguiu essa UBS fluvial na época que era secretário, isso é 
muito gratificante, principalmente opara o povo ribeirinho que será 
atendido por essa UBS. E com relação o que falou o vereador Antonio 
Cardoso, disse que estiveram em Belém sim no mês passado e conversaram 
com a secretária de Educação, professora Leila Freire, e ela colocou várias 
situações sobre a questão do ensino médio no município de Afuá e ela 
garantiu que ano que vem o ensino médio estará cem por cento na zona 
rural do município de Afuá. E ressaltou ainda que antes do final do ano 
terão uma base da Polícia Militar no rio Salvadorzinho, pois sabem que é 
uma área de fronteira, e com certeza irá garantir mais segurança ao povo 
do município de Afuá. E falou que estiveram com o governador Helder 
Barbalho e ele garantiu que no próximo ano as coisas irão melhorar, e 
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estará deslocando recursos para o município de Afuá, para a conclusão da 
orla da cidade, e isso será muito bom. Com a palavra o vereador Manoel 
Jardim que cumprimentou os senhores vereadores e as pessoas presentes. 
Agradeceu a Deus por mais esta sessão, e ressaltou que estiveram fora por 
cinco dias e estiveram com a secretária de Educação, dona Leila Freire, e 
colocaram as reivindicações do povo da zona rural. E muitos hoje aqui na 
sede estão sendo privilegiados, mas na zona rural, não, e como vereador de 
oposição sempre respeitou cada vereador de base, mas o intuito é buscar 
algo para o município, e como sempre fala, quem vai usufruir não é o 
prefeito e nem os vereadores, é o povo. E disse também que esteve com o 
deputado do PT, Beto Faro, ele que mandou uma emenda de trezentos mil 
para a Saúde, e falou para o deputado que não é só isso que quer para o 
município de Afuá, quer muito mais. E falou que ficou triste por não estar 
presente na inauguração da UBS, pois vai ficar para a história, assim como 
via ficar para a história a sua primeira ação. E pediu desculpa ao vereador 
Nilton Paes por ter votado contra o seu projeto de decreto. Com a palavra o 
vereador Antonio Cardoso que cumprimentou a todos e falou da 
importância da ida da comitiva que vai levar todo um aparato ao interior 
do município, então será importante que principalmente os vereadores da 
zona rural estejam presentes, ouvindo os clamores do povo, como  exemplo 
a situação do fechamento das escolinhas, pois tem escolas que estão em 
perfeito estado, e que possam ser doadas as comunidades e as pessoas que 
precisam. E parabenizou o vereador Nilton Paes pela sua iniciativa do seu 
projeto de decreto. Com a palavra o vereador Nilton Paes que 
cumprimentou todos os vereadores e as pessoas presentes e agradeceu a 
Deus por este momento especial e agradeceu aos vereadores que aprovaram 
o seu projeto de decreto legislativo, que concede título de Cidadã Afuaense, 
a senhora Kelly Cristina dos Santos Salomão, e como já falou, respeita a 
opinião de cada vereador. E ressaltou ainda sobre a UBS fluvial da família, 
prefeito Emilson da Silva Gonçalves, que a câmara também tem essa 
contribuição, Vossas Excelências são sabedores que na gestão do ex-prefeito 
Eliudo, que na construção da UBS do Capim Marinho tinha que ter um 
projeto de lei aprovado pela câmara, e como esse projeto não chegou  a esta 
Casa, foi embargado todos os repasses destinados a essa construção, então o 
projeto para a câmara e os vereadores aprovaram a emenda. Então, esta 
Casa contribuiu para que essa UBS chegasse aqui e realizasse o sonho do 
município, e em especial ao povo ribeirinho que tanto necessita. E com 
relação as viagens dos vereadores de oposição até Belém, todos sabem do 
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quanto vossas excelências têm lutado, assim como os vereadores da situação 
têm lutado também, e o governador Helder tem mostrado serviço, e 
acredita que na Ilha do Marajó foi a única região que ele perdeu a eleição , 
mas está honrando com sua palavra. E os vereadores estão sim lutando 
independente de cor partidária, e foram a Belém, acompanhado pelo ex-
secretário de segurança, e conseguiram, então isso é mérito da câmara. E 
conversando com o prefeito Mazinho ele sempre reconheceu a grande luta 
dos vereadores em prol da segurança, e da mesma forma os vereadores 
estão lutando pela melhoria da água, pela conclusão das travessas do bairro 
central. E salientou ainda sobre a sessão que está marcada para o dia 20, e 
sugeriu que os vereadores entrassem com um requerimento em conjunto 
para homenagear as duas siglas esportivas que representam o município. 
Com a palavra a vereadora Narrinha Salomão, que cumprimentou a todos 
os presentes e parabenizou a Seleção Afuaense pelo segundo lugar, e sabe 
que não foram bem tratados no município de Breves, quando eles chegam 
aqui o tratamento é totalmente diferente. E parabenizou também ao 
vereador Manoel Jardim por ter representado os vereadores naquele 
município. E falou também que a UBS foi méritos de todos, não foi só do 
Mazinho, nem só de vereadores, foi mérito de todos, e que ela possa trazer 
benefícios ao povo ribeirinho de Afuá, muitos pensam que os ribeirinhos 
não estão sendo auxiliados, estão sim! E conversando com o prefeito 
Mazinho, ele foi para zona rural verificar um lugar onde será feito o posto 
policial, provavelmente será no rio Salvadorzinho para ficar a lancha e dar 
assistência em todo o município, pois a violência está muito grande. E 
parabenizou o vereador Nilton Paes pela sua iniciativa de dar o título de 
cidadã afuaense a senhora Kelly Cristina, é uma pessoa guerreira e que 
vem lutando há muito tempo ao lado do prefeito Mazinho pela educação do 
município. O senhor usou o espaço das explicações pessoais para agradecer 
a Deus por mais esta oportunidade, cumprimentou as pessoas presentes e 
justificou a ausência do vereador Roldão Filho, pela cirurgia de seu pai na 
quinta-feira. Parabenizou a comunidade do Guajará pelo primeiro 
atendimento da UBS, que será realizado esses dias, isso é gratificante. E 
ressaltou aos vereadores de oposição com relação a viagem feita a Belém, 
que tudo eles fizeram, já foi feito em Breves, inclusive tem uma cópia do 
oficio entregue a secretária, senhora Leila, e ela garantiu que iria entregar 
na mão do governador. E disse ainda que todos os vereadores estão no 
mesmo caminho. Não existindo mais oradores inscritos e nada mais tendo a 
tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima 
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para o dia 19 de setembro de 2019, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 18 de setembro de 2019. Com a presença dos senhores 
vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria Vaz Lobato, Altemis 
Fernandes Monteiro, Edna Maria Bezerra Ferreira, Nilton Paes Cardoso, 
Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel 
da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e Francisco Assis 
Barros Junior. 
 
 


