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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 22 de outubro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Nona 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, 
passou a palavra ao vereador Nilton Paes, que cumprimentou a todos os  
presentes e agradeceu a Deus por mais este momento. E esclareceu aos 
senhores vereadores que a máquina retroescavadeira ainda não veio porque 
o governo municipal está dependendo da balsa da empresa EMAPA, 
porque é o único meio de transporte que consegue fazer essa locomoção até 
a EMAPA, pois é lá que ela vai ficar. E mencionou ainda que todos os 
vereadores são pré-candidatos, mas tem que ter o respeito uns com os 
outros, e quem vai  decidir se será eleito é Deus e o povo. Não havendo mais 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro, para fazer 
a leitura do resumo da Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de setembro de 2019. Feita a leitura, em discussão por 
parte dos senhores vereadores e como ninguém discutiu, passou a votação, 
sendo aprovado por todos. Dando prosseguimento, verificando não haver 
matéria para a primeira e segunda parte da Ordem do dia, passou às 
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Antonio Cardoso, que cumprimentos os 
senhores vereadores e as pessoas presentes e relatou sobre a perda de uma 
ilustre pessoa na Ilha do Pará, senhor Alexandre Braga, uma pessoa muito 
conhecida. E relatou também que fez uma visita na Câmara de Vereadores 
de Santana e representou o município de Afuá, e uma coisa que lhe chamou 
muita atenção foi a participação do Ministério Público na sessão da câmara. 
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Então, nota-se que os poderes lá estão em harmonia, isso é importante, mas 
em Afuá o Poder Judiciário é ausente do município, e muitas vezes os 
vereadores são cobrados por isso. E com relação ao dia das crianças visitou 
comunidades, distribuindo brinquedos, pois muitos pais não têm condições 
de comprar um brinquedo para seus filhos, e aproveitou a oportunidade 
para falar dos requerimentos, dos projetos que são aprovados nesta Casa. E 
como bem falou o vereador Nilton, daqui a um estarão em campanha e cada 
um vai defender sua bandeira, é louvável. E mencionou ainda que foi muito 
criticado no mês passado pelo vereador Junior Barros, ele não está 
presente, mas amanhã estará, o deputado Eduardo Costa colocou uma 
emenda para Afuá de duzentos mil para custeio de saúde, com certeza os 
vereadores estão cobrando dos deputados. Com a palavra o vereador 
Manoel Jardim, que iniciou suas falas cumprimentando a todos os 
presentes e agradeceu a Deus por esse momento nesta Casa, sabe-se que as 
coisas estão muito corridas, o ser humano não cuida muito da sua saúde. 
Como o mês de outubro é um mês festivo, no dia 12 foi o dia das Crianças, 
teve o Círio da Padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, também teve a festa de 
Nossa Senhora de Aparecida, no dia 15 foi o dia do Professor, então está 
sendo maravilhoso. E disse ainda que teve a oportunidade de estar no 
Estádio representando o esporte afuaense e como atleta também e fica triste 
porque o esporte afuaense está regredindo, ainda não teve um empresário 
para colocar um campo, arena tem muito, a juventude está deixada de lado. 
E registrou também o falecimento de uma pessoa afuaense, senhor Rubesci 
Pantoja, mas conhecido como Tombé, funcionário da Exportadora da Ilha. 
E mencionou ainda que ficou triste como parlamentar, uma pessoa que 
tanto luta pelo município por não ter sido convidado para a viagem da Ilha 
do Pará, o convite não é para embarcar, mas para saber aonde estão sendo 
realizadas as ações do governo. 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 23 de outubro de 2019, às nove horas Plenário 
Ver. “Raimundo Sebastião dias”, em 22 de outubro 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, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da conceição Pinheiro 
Jardim e Antonio Azevedo Cardoso. 
  
 


