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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de
2020, realizada em 29 de junho de 2020.

Presidente em exercício: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Primeira Secretária em exercício: Verª. Edna Maria Bezerra Ferreira.

Segundo Secretário em exercício: Ver. Antônio Azevedo Cardoso.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove
horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em virtude da ausência do
presidente  titular  vereador  Sebastião  Baia  Santana,  que  encontra-se  em
recuperação de saúde na zona rural do município de Afuá, pelo motivo de ter
passado por uma cirurgia de alto risco, como também a ausência da primeira
secretária vereadora Ana Maria Vaz Lobato que encontra-se a tratamento de
saúde no Estado do Amapá, o segundo secretário vereador Altemis Fernandes
Monteiro, assumiu a direção dos trabalhos da referida sessão. Ato seguido,
convidou para assumir a primeira secretaria da Mesa a vereadora Edna Maria
Bezerra  Ferreira  e  para  assumir  a  segunda secretaria  convidou  o  vereador
Antônio Azevedo Cardoso. O senhor Presidente verificando a presença física
de quatro vereadores (Altemis Fernandes Monteiro,  Francisco Assis  Barros
Junior,  Antonio  Azevedo  Cardoso  e  Edna  Maria  Bezerra  Ferreira)  e   seis
vereadores  online  (Narrinha  Wanderley  Salomão  Coelho,  Sebastião  Baia
Santana,  Roldão de Almeida  Lobato  Filho,  Nilton Paes Cardoso,  Manoel  da
Conceição  Pinheiro  Jardim  e  Sandro  Monteiro  Lacerda),  amparados  pela
Portaria  de  Nº  018/2020-CMA  em  seu  Artigo  3º  informou  que  as  sessões
poderiam  ocorrer  com  a  presença  dos  vereadores  por  meio  virtual,  dessa
forma, verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção de Deus,
declarou  aberta  a  Décima  Primeira  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período
Legislativo  da  Quarta  Sessão  Legislativa  da  atual  Legislatura  e  solicitou  a
servidora Joelma Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para
a digitação da ata desta sessão. Iniciando o Pequeno Expediente, como não
houve  correspondência  a  ser  lida  e  nem  oradores  inscritos,  solicitou  ao
servidor  Antonio  Serrão  Ribeiro  para  fazer  a  leitura  do  resumo  da  Ata  da
Sétima Sessão Ordinária, realizada em 19 de março de 2020. Após a leitura
colocou  em discussão e  como ninguém discutiu  passou  à  votação,  sendo
aprovado por todos presentes e on-line. Dando prosseguimento, verificando
não haver matéria para a Primeira e também para a Segunda Parte da Ordem
do Dia, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e o tempo de
cinco minutos a palavra foi concedida ao vereador Antônio Azevedo Cardoso
que se pronunciou desejando boa recuperação a todos os vereadores on-line
que se encontram em quarentena  devido  a  Covid-19  para  que  logo  gozem
saúde e possam estar de volta à Câmara e para registrar a perda pelo corona
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vírus de um grande líder político no Estado do Macapá o senhor “Papaléo Paz”
que  foi  Senador  da  República,  Vice-Governador  do  referido  estado  e  um
médico muito  conceituado.  Disse ainda que  essa pandemia  é  preocupante,
alarmante,  porém  em  nosso  município  a  demanda  de  óbitos  e  pessoas
infectadas em estado grave graças a Deus é baixa, dessa forma pede a todos
que possam se prevenir cada vez mais para logo estarmos juntos novamente.
A  palavra  foi  concedida  ao  vereador  Nilton  Paes  que  se  pronunciou  para
informar  aos  nobres  pares  que  se  encontrava  em  quarentena  devido  está
infectado pela Covis-19, mas que estava tudo bem e a partir do dia 03 de julho
já estaria liberado para voltar aos trabalhos da casa. Se reportou ao vereador
Antônio Cardoso, sobre a indagação feita a ele na sessão passada em relação
a UBS fluvial do município e sobre o Portal Transparência da PMA dizendo que
de antemão poderia informar ao mesmo que a saída da UBS para a zona rural
estava projetada para fazer uma rota seguindo um calendário de acordo com
as necessidades básicas do povo ribeirinho durante o ano, mas como veio a
pandemia os planos mudaram e a UBS foi destinada para cumprir as ações
imediatas e essenciais do Covid-19. Disse ainda que se alguém procurou a
mesma e  não foi  atendido  lamentava  o  fato  e  afirmou que  só poderia  dar
informações  concretas  a  partir  do  dia  03  de  julho  quando  terminaria  seu
tratamento.  Com relação ao Portal Transparência relatou ao nobre vereador
que  mesmo  sendo  líder  do  governo  não  tinha  conhecimento  de  quem  o
alimentava, mas que a partir de sua liberação iria averiguar com mais detalhes
a respeito dos custos das viagens da UBS para dar conhecimento aos nobres
vereadores. Mencionou que o vereador Manoel Jardim já havia feito cobranças
com relação ao Portal Transparência quando o mesmo era presidente da casa,
mas  que  assim  como  ele  todos  eram  sabedores  que  infelizmente  nossa
realidade não permite que tudo seja realizado em tempo integral como se pede
e  deu  como  exemplo  as  atas  das  sessões  da  Câmara  Municipal  que
dificilmente são adicionadas ao Portal da Câmara no mesmo dia. Com relação
as críticas sobre o trabalho dos vereadores, falou que tudo o que as pessoas
julgarem e questionarem nas redes sociais e nas ruas se dá por estarmos num
ano eleitoral, dessa forma pediu que todos possam ter paciência, porque por
conta dessa pandemia e de problemas particulares de cada um como doenças
e perda de ente queridos nós ficamos sem poder fazer algumas ações cabíveis
ao  poder  legislativo  e  acompanhar  com  mais  afinco  as  ações  do  poder
executivo. Agradeceu e desejou proteção de Deus a todos. Com a palavra o
vereador  Manoel  da  Conceição  Pinheiro  Jardim  dizendo  que  estamos
passando  por  momentos  difíceis  e  os  vereadores  sofrem  pressões  e
cobranças principalmente por parte da oposição que muitas vezes não sabe
informar nada ao povo das ações do governo. Mesmo não sendo destinada a
isso mencionou que a UBS fluvial esteve nas 24 regionais da zona rural por
conta da pandemia, porém nem todos os vereadores tinham sido informados
oficialmente dessas viagens para que pudessem dar respostas precisas ao
povo ribeirinho que o procurava, bem como os decretos do poder executivo
que  não  foram  informados  ao  poder  legislativo  para  que  os  vereadores
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pudessem ajudar  o  eleitorado  com informações  mais  precisas.  Seriam por
essas e outras ações que muitas vezes os nobres pares eram acirradamente
criticados por não fazerem nada nas redes sociais e nas ruas. Por fim pediu a
Deus para que possa dar a saúde de todos para brevemente estarem juntos e
agradecer por Ele está dando forças para ele e sua família vencerem esse vírus
que os contaminou. Com a palavra o vereador Francisco Assis Barros Júnior.
Inicialmente desejou saúde a todos os vereadores que se encontravam em
isolamento por conta do Covid-19 para que em agosto possam todos estar de
volta ao plenário da Câmara e também para registrar o falecimento do senhor
“Papaléo Paz” como já mencionou o vereador Antônio Cardoso. Além de ter
sido  prefeito  de  Macapá,  Senador  foi  também  vice-governador  do  Estado
inclusive do atual governado Waldez Góes no período de 2014 a 2016 uma vez
que renunciou o referido cargo por não comungar das “falcatruas” do mesmo.
Mencionou  que  foi  um  grande  amigo  de  seu  pai  o  senhor  Assis  (falecido
recentemente também) e de toda a sua família junto de sua esposa Josélia. Foi
um cardiologista de “bom coração” ajudando a todos sem distinção e por isso
gostaria de deixar registrado nos anais da casa a perda que o Amapá e todos
tivemos  do  senhor  João  Bosco  Papaléo  Paz.  Disse  também  que  mais  um
Afuaense tinha sido contaminado pelo corona vírus que foi o doutor Brito. O
mesmo passou por momentos difíceis internado, mas graças a Deus já estava
em sua residência em recuperação. Fez também uso da palavra o vereador
presidente em exercício senhor Altemis agradecendo a todos os vereadores
online  e  os  presentes  no  plenário  que  participaram da  referida  sessão em
cumprimento  ao  regimento  interno  já  que  não  houveram  as  sessões  nos
meses de abril  e  maio por  conta da pandemia.  Disse ainda que as críticas
sempre existirão já que vivemos num país democrático e como estamos num
ano atípico de eleições que nem sabemos se vão ocorrer exatamente, somos
expostos às mesmas. Desejou saúde a todos e verificando não haver mais
nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e
marcou a próxima para o dia 30 de junho de 2020, às nove horas. Plenário Ver.
“Raimundo Sebastião Dias”, em 26 de junho de 2020. Com a presença física
dos  senhores  vereadores  (Altemis  Fernandes  Monteiro,  Francisco  Assis
Barros Junior, Antonio Azevedo Cardoso e Edna Maria Bezerra Ferreira) e dos
vereadores  on-line  (Narrinha  Wanderley  Salomão  Coelho,  Sebastião  Baia
Santana,  Roldão de Almeida  Lobato  Filho,  Nilton Paes Cardoso,  Manoel  da
Conceição Pinheiro Jardim e Sandro Monteiro Lacerda). 
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