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Ata da Tigésima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 25 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 cinco 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 Segunda 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 Oitava Reunião Ordinária, realizada em 20 
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 leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo de nº 002/2019, de autoria do vereador Manoel da Conceição 
Pinheiro Jardim. Feita a leitura, passou ao autor do projeto, vereador 
Manoel Jardim, para encaminhar a discussão em Plenário, que 
cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que entrou com esse projeto 
de decreto legislativo, para conceder o título de cidadão afuaense ao senhor 
Benedito das Graças de Moraes Barra, em reconhecimento pelos bons e 
relevantes serviços prestado a esse município. E para quem conhece o seu 
Tufi Barra, chegou no município com vinte e quatro anos para trabalhar 
como calafate e logo em seguida constituiu uma família com sete filhos, 
desde então começou a sua trajetória de trabalho pelo povo afuaense, nas 
comunidades eclesiásticas de base, como militante através da CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), formação dos grupos pré sindicais nas 



 
 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 

 
 
 
 
comunidades das ilhas, Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores, criou o Partido dos 
Trabalhadores, concorreu ao pleito eleitoral como vereador, mas não se 
elegeu, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, foi vice-prefeito por 
dois mandatos de 1997 a 2004. Em 1998 aconteceu um fato marcante, um 
cidadão morreu afogado, e o senhor Tufi não por ser vice-prefeito, mas 
demonstrou ser ser humano, ajudando a fazer a caixa para enterrar o 
cidadão. Então, pediu aos senhores vereadores a aprovação do projeto em 
questão. Em discussão por parte dos senhores vereadores. Com a palavra o 
vereador Antonio Cardoso, que cumprimentou a todos e reforçou o pedido 
do vereador Manoel e disse que sou voto é favorável ao projeto, porque 
também conhece a trajetória do senhor Tufi Barra, uma pessoa humilde, 
chegou no município como calafate e se elegeu como vice-prefeito e foi uma 
pessoa que contribuiu muito com o município de Afuá, e hoje tem inúmeros 
professores nas regionais que se formaram na Escola Família do rio 
Coqueiro, então isso é gratificante. E parabenizou ao vereador Manoel pela 
iniciativa. Com a palavra o vereador Sandro Lacerda, que cumprimentou 
os senhores vereadores e ressaltou que a homenagem é justa ao senhor Tufi 
Barra, é uma pessoa batalhadora e contribuiu muito para o município 
juntamente com o senhor Miguel Santana de Castro. Continuou em 
discussão e como ninguém mais discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente informou a todos que a 
Sessão Solene será dia 29 de novembro, às 19 horas, para entrega do título, 
conforme decisão desta Casa. 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, concedeu a palavra ao vereador Manoel 
Jardim, que iniciou suas falas cumprimentando aos senhores vereadores e 
as pessoas presentes e ressaltou que estar feliz por trazer um projeto de 
reconhecimento a uma pessoa que vem de tão longe para ajudar o 
município e falou ainda que o projeto é do vereador Manoel Jardim, mas 
sem o voto de vossas excelências nada disso seria aprovado. O senhor Tufi 
Barra ainda está até hoje no município trabalhando. E agradeceu a Deus 
por mais esse momento nesta Casa. Com a palavra o vereador Antonio 
Cardoso, que cumprimentou a todos os presentes e parabenizou a iniciativa 
do vereador Manoel Jardim e como votou também no projeto que dá titulo 
de cidadão afuaense a dona Kelly, hoje votou no projeto que dá titulo ao 
senhor Tufi Barra, porque foi uma pessoa que ajudou muito o município. E 
ressaltou ao vereador Junior Barros, que na última sessão do mês passado e 
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fez uma cobrança, e o deputado Eduardo Costa fez uma emenda de 
duzentos mil para o custeio da saúde para o município e já foi liberado, a 
senhora Valéria parabenizou pela ajuda que vem. E disse ainda que 
amanhã estará no rio Baiano com a comitiva do prefeito, porque como 
vereador do município tem o compromisso e o dever também, a 
responsabilidade de estar junto vendo a melhor maneira para o município 
se desenvolver. E ressaltou também que como representante do povo está 
fazendo o seu papel e desejou a todos os colegas um bom dia, que todos 
possam continuar com os seus trabalhos nas suas regionais, nas suas bases, 
é assim que as coisas funcionam. Com a palavra o vereador Sandro 
Lacerda, que cumprimentou os senhores vereadores e demais pessoas 
presentes e agradeceu a Deus por mais uma sessão e justificou sua ausência 
nas duas primeiras sessões deste mês, pois estava participando de uma 
missa de trinta e seis anos de falecimento de seu pai. E parabenizou o 
projeto de autoria do vereador Manoel Jardim, pois é uma justa 
homenagem. E desejou uma boa viagem a todos os vereadores que foram na 
comitiva, e ressaltou sobre as falas do vereador Antonio Cardoso com 
relação a embarcação Carolina do Norte, pois é lamentável ter um barco 
bonito, que foi para o município na gestão da governadora Ana Julia e estar 
parado na frente da cidade, e com a utilização desta embarcação o 
município só tem a ganhar. Agradeceu a todos.  Com a palavra o vereador 
Nilton Paes, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por este 
momento. E agradeceu também aos vereadores pela harmonia, e ressaltou 
que assistindo uma reportagem da ex vice-líder de governo federal Joice, e 
vendo a postura dela, agora passou a ser a grande crítica, e falou ainda que 
quando se fala que quem está embaixo são os grandes cobaias, é porque 
realmente são, quando o Supremo decide as leis, mexe aqui embaixo, na 
campanha para prefeito, na campanha para vereadores, então deveria ser 
diferente, porque é na campanha municipal com a dificuldade maior do 
povo. Ouvindo as colocações dos vereadores Antonio Cardoso e Sandro 
Lacerda, não existe por parte do governo Mazinho deixar de usufruir do 
patrimônio público, patrimônio esse que foi adquirido para o município, a 
Carolina do Norte, que é barco da caravana, inclusive todas as placas das  
ações do governo da cidadania está a foto da Carolina do Norte, ela não está 
no trabalho da caravana, porque no período do festival do camarão que foi 
usada o quilhão teve problemas, e hoje vossas excelências conhecem o 
problema de marola que tem esse período. Então o prefeito jamais colocará 
a vida das pessoas em risco, já foi providenciado o quilhão, mas não 
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conseguiram. E com relação ao doutor José Roberto, grande amigo, apesar 
de não estar todo tempo presente na câmara, mas nem precisa, pois seu 
escritório continua aberto, seu telefone continua na ativa, e sabe o grande 
problema que vem enfrentando nos últimos anos com sua esposa, que Deus 
dê a sua saúde. Com a palavra o vereador Roldão Filho, que cumprimentou 
os senhores vereadores as pessoas presentes. E ressaltou que semana foi 
procurado por um morador da bairro do Capim Marinho, que reclamava 
sobre essa questão de ausência de posteamento, transformador e da rede 
chegar a tua residência, e antecipou em comunicá-los que estará fazendo 
um oficio direcionado a rede CELPA e estará apresentando na próxima 
sessão para que vossas excelências tomem conhecimento, solicitando 
informações e para que a mesma tome providencias, todos sabem dessa 
dificuldade no bairro do Capim Marinho, tanto dos moradores quanto  das 
pessoas que trabalham a  publica, principalmente a polícia civil e a polícia 
militar. Com a palavra o vereador Junior Barros, que iniciou suas falas 
cumprimentando a todos os presentes e agradeceu a secretária de 
Educação, senhora Kelly Salomão pelo convite formulado pela 
comemoração do dia do professor, foi uma comemoração muito bonita, 
equipes competindo e todos os professores na maior harmonia, cada um 
procurando o melhor para sua equipe. A noite foi feito no trapiche uma 
comemoração. E agradeceu ao vereador Antonio Cardoso, que foi por seu 
intermédio, a cobrança sobre ao deputado Eduardo Costa, o envio de 
duzentos mil para a saúde, mas ressaltou que achou muito pouco, devia ser 
um valor maior, pois o deputado passou quatro anos sem mandar um 
centavo para Afuá, então devia vir um valor maior para compensar. E 
espera que ano que vem, todo ano tem uma cota para colocar um valor que 
venha um valor maior, assim como o deputado Passarinho e o deputado 
Beto Faro foram os primeiros a colocarem as emendas, chegou a um milhão 
de reais. E parabenizou ao deputado pela sua iniciativa. E ressaltou que irá 
na caravana para ajudar no que for preciso. E desejou a todos muita saúde. 
O senhor Presidente usou da palavra cumprimentando todos os presentes e 
disse que o doutor José Roberto ficará a disposição de todos os vereadores 
 


