
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
Ata da Tigésima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 24 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 quatro 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 Trigésima Primeira Reunião Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a 
ausencia das vereadoras Narrinha Salomão e Edna Ferreira, as mesmas estão 
resolvendo assuntos de saúde próprios ou de familiares. 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 Sétima Reunião Ordinária, realizada em 19 
de setembro de 2019. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, passou a primeira parte da Ordem do Dia, e como não 
houve matéria, passou a segunda parte da Ordem do Dia, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a apresentação do Projeto de Decreto 
Legislativo de nº 002/2019, de autoria do vereador Manoel da Conceição 
Pinheiro Jardim. Após a leitura, verificando não haver 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 
Antonio Cardoso, que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou sobre 
o projeto apresentado pelo vereador Manoel Jardim, pelo reconhecimento a 
esta pessoa, e adiantou o seu voto que é favorável a esse projeto. E colocou 
aos nobres colegas com relação a embarcação Carolina do Norte, que foi 
comprada para atender quando o prefeito sair para a zona rural, e hoje o 
prefeito aluga outra embarcação para esses fins, e o povo começa a cobrar, 
e como fica essa situação, líder de governo? Com a palavra o vereador 
Junior Barros, que iniciou suas falas cumprimentando a todos os presentes 
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e justificou suas faltas nas sessões anteriores, por não estar se sentindo bem. 
E registrou sua ida na vila do senhor Décio Pires, na festividade do Glorioso 
São Benedito e ressaltou que foi bem recebido lá. Verificando não haver 
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 outubro 
de 2019, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 24 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 filho, Sandro Monteiro Lacerda, 
Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio Azevedo Cardoso e 
Francisco Assis Barros Junior. 
  
 


