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Ata da Tigésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2019, realizada em 19 de novembro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezenove dias do mês de novembro 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 TrigésimaTerceira Sessão Ordinária do segundo período 
legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a 
ausência da vereadora Edna Ferreira, que por problemas de transporte não 
estará nesta sessão, porém amanhã se fará presente. 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 solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura da 
correspondência recebida: Ofício nº 018/2019. Afuá, 13 de novembro de 
2019, ao Ex.mo Sr. Presidente Da Câmara Municipal de Afuá. Assunto: 
Informações acerca da visita da Imagem Peregrina de N. Sr.ª de Nazaré de 
Belém do Pará, à Afuá. Verificando não haver mais correspondências a 
serem lidas, ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora 
Narrinha Salomão, que iniciou suas falas cumprimentando os senhores 
vereadores e as pessoas presentes. E comunicou aos senhores vereadores 
que esteve numa reunião com o Pároco da igreja e o presidente da festa 
representando o Poder Legislativo, e no dia 23 de novembro, às sete horas 
da manhã estarão na pista de pouso aguardando a chegada da Imagem de 
Nossa Senhora de Nazaré com traje a rigor, e   em seguida acontecerá missa 
e logo após o Poder Legislativo juntamente com o Poder Executivo farão 
uma homenagem a ela na Câmara Municipal de Afuá. Não havendo mais 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a leitura 
do resumo da Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária, realizada em 22 
de outubro 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, o senhor 
Presidente informou que conforme a leitura do Ofício da Presidência da 
Festividade de Nossa Senhora da Conceição, acerca da visita da Imagem 
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Peregrina De Nª Sra. de Nazaré, que ocorrerá no dia 23 de novembro, 
sábado, e tendo em vistas que o Poder Legislativo receberá a imagem em 
suas dependências logo após a missa na Igreja Matriz, o senhor presidente 
submeteu de forma singela ao Plenário a realização de uma sessão Solene, 
no dia 23 de novembro, às nove horas, para com grande honra receberem a 
Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Vereadores que aprovam 
permaneçam como se encontram. Aprovado. O senhor Presidente solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a apresentação do Ofício nº 
222/2019-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei nº 012/2019, de 
autoria do Executivo Municipal de Afuá, para o Exercício de 2020.  Feita a 
leitura, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a 
apresentação do Ofício nº 236/2019-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto 
de Lei de nº 013/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
Município de Afuá, a Celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do 
Pará. Feita a leitura, o vereador Nilton Paes para comunicar a Mesa da 
Câmara na pessoa do excelentíssimo senhor Sebastião Santana e demais 
vereadores, que o projeto de decreto aprovado nesta Casa, que concede 
título de cidadã afuaense a senhora Kelly Cristina, que a sessão de entrega 
que está marcado para o dia 20 de novembro, às dezenove horas, seja 
realizada no dia 22 de novembro, às dez horas. O senhor presidente colocou 
em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Como não há mais matéria para a primeira parte 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 Roldão Filho, que cumprimentou a todos os 
presentes e informou a esta Casa que hoje a EMATER estará realizando no 
CEIF um workshop sobre agricultura familiar. O SEBRAE estará 
realizando amanhã e depois de amanhã palestras e consultoria para 
pequenos empresários e empreendedores, as inscrições são limitadas e estão 
sendo feitas na SENTELC. E ressaltou ainda que tem observado que o 
município tem recebido diversas instituições, e tem acompanhado o 
trabalho do presidente da câmara trazendo algumas coisas para o 
município, EMATER, SEBRAE, assim como outras instituições, 
capacitando comunidades, que o cidadão tanto precisa, e abrindo um leque 
de oportunidade para aqueles que tem um sonho de se tornar futuramente 
um grande empreendedor. E a questão de agricultura familiar onde setenta 
por cento é ribeirinha, ou até mais, e ela vem para ajudar a todos que 
necessitam. Com a palavra o vereador Manoel Jardim, que cumprimentou 
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os senhores vereadores e as pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais 
esse momento nesta Casa e ressaltou sobre a audiência pública com os 
temas: “Violência Doméstica e Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescente”, provocada pelo Juiz da Comarca de Afuá, e estiveram 
presentes os vereadores Narrinha Salomão, Sandro Lacerda e o senhor 
Presidente, e ressaltou que o Poder Legislativo não teve oportunidade de se 
expressar, mas o Juiz pediu desculpa e prometeu que não irá mais 
acontecer. E ressaltou ainda que no dia 09 iniciou a festividade de Nossa 
Senhora da Conceição com uma mini romaria de canoa e casco e que esteve 
presente representando o Poder Legislativo. Houve também a final do 
campeonato da segunda divisão e como amante do esporte estava presente, 
aonde a equipe da ACA e a equipe do Moruquara estava representado a 
zona rural e foi a campeã. E foi realizado também na quadra Dr. Nelson 
Salomão o campeonato da AVA, e cinco equipes participaram. O senhor 
presidente usou da palavra agradecendo a presença dos vereadores e com 
relação a audiência pública ressaltou que estava preparado para fazer 
algumas perguntas ao juiz, mas infelizmente não lhe foi dado oportunidade, 
mas sugeriu aos vereadores que se juntem para ir até a comarca falar com o 
juiz, e uma das perguntas que irá fazer a ele é por que hoje o Conselho 
Tutelar funciona só na sede, se a população maior está concentrada na zona 
rural do município? Convidou a todos os vereadores para participar da 
sessão solene que será realizada no sábado, às nove. 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 20 de novembro de 
2019, às nove. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião dias”, em 19 de 
novembro 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, Narrinha Wanderley 
Salomão Coelho, Sandro Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro 
Jardim e Francisco Assis Barros Junior. 
  
  


