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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de
2020, realizada em 30 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 trinta 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  Segunda  Sessão  Ordinária  do  Primeiro  Período
Legislativo  da  Quarta  Sessão  Legislativa  da  atual  Legislatura.  Solicitou  a
servidora Joelma Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para
a digitação da ata desta sessão e a servidora Vanja Mirleide Carvalho Santana
para  assessorar  os  vereadores  online.  Iniciando  o  Pequeno  Expediente
solicitou  ao  servidor  Antonio  Serrão  Ribeiro  para  fazer  a  leitura  das
correspondências:  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  -  Gerência
Regional de Atendimento do Pará – Ofício Circular 15340740/2020 – Assunto:
Auxílio Emergencial Cadastro nos Correios; Ofício Nº 01/2020 – Gabinete do
PSDB  –  CMA,  datado  de  30/06/2020  –  Assunto:  Desfiliação  do  senhor
Francisco Assis Barros Júnior (atual vereador da CMA) do Partido Comunista
do  Brasil  –  PC  do  B  e  filiação  a  partir  desta  data  no  Partido  da  Social
Democracia Brasileira – PSDB. Verificando não haver oradores inscritos no
Pequeno Expediente, solicitou ao referido servidor para fazer o resumo da Ata
da Oitava Sessão Ordinária, realizada em 20 de março de 2020. Após a leitura
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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 Parte da Ordem do Dia passamos à Segunda
Parte. Na Segunda Parte da Ordem do Dia, o senhor presidente submeteu à
votação do douto plenário a dispensa do parecer sobre o Projeto de Lei Nº
009/2020, tendo em vista nos meses de abril e maio não terem tido as sessões
ordinárias devido a pandemia enfrentada atualmente. Dessa forma, como não
foi  possível  encaminhar  o  referido  projeto  em  tempo  hábil  à  Comissão
competente e a data limite da votação do referido projeto é dia 30/06/2020, o
senhor presidente colocou em votação a dispensa do referido parecer para
que a matéria possa tramitar na referida sessão. O mesmo foi aprovado por
todos  os  vereadores  presentes  e  online.  Ato  seguido  o  senhor  presidente
solicitou ao servidor Antônio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Projeto de
Lei Nº 009/2020, de autoria do Executivo Municipal,  que trata das Diretrizes
Orçamentárias  para  o  ano  de  2021,  Artigo  por  Artigo  para  discussão,
apresentação de emendas se houverem e posterior votação. Após a leitura do
Artigo 1º e seu Parágrafo e seu Parágrafo Único houve emenda do vereador
Francisco Assis  Barros Júnior.  Onde se lê  “viger”  passar a ser  “  vigorar”;
onde se lê “estatuídas” passar a ser “contidas”;  onde se lê “mandamento”
passar a ser “em cumprimento”; suprimir a palavra “novel”; suprimir onde se
lê  “da  república”  e  acrescentar  “Federal”.  No  Parágrafo  Único  depois  da
palavra “município” acrescentar “de Afuá”;  onde se lê “ ditames” substituir
por  “normas”  e  acrescentar  ao  final  da  frase  depois  de  “município”  as
palavras  “de  Afuá”.  No Artigo  2º  suprimir  onde  se lê  “com vassalagem” e
colocar  “obedecendo”.  Do  Artigo  3º  ao  Artigo  18  foram  feitas  as  devidas
leituras  e  não  houveram  emendas.  No  Artigo  19  houve  uma  emenda  do
vereador Francisco Assis Barros Júnior. Acrescentar após “ Artigos 153, 158 e
159”  “da  Constituição  Federal”  Do  Artigo  20  ao  Artigo  32  foram  feitas  as
devidas  leituras  e  não  houveram  emendas.  No  Artigo  33  onde  se  lê
“administração e finanças” substituir por “Secretaria de Gestão”. Do Artigo 34
ao Artigo 39 foram feitas as leituras e não houve emendas. Ao Artigo 40 houve
uma emenda  do  vereador  Francisco  Assis  Barros  Júnior.  Incluir  a  palavra
“com  eficácia”  após  a  palavra  “produzam”.  Após  a  leitura  e  discussão  o
senhor presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 009/2020, de autoria
do Executivo Municipal,  que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
ano de 2021 que foi aprovado por nove (09) votos a favor e uma (01) abstenção
do vereador Manoel da Conceição Pinheiro Jardim. Em discussão as emendas
apresentadas pelo  vereador  Francisco Assis  Júnior  Barros.  Como ninguém
discutiu,  colocou  as  mesmas  em  votação,  sendo  aprovadas  por  nove  (09)
votos a favor e uma (01) abstenção do vereador Manoel da Conceição Pinheiro
Jardim. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou em discussão o
Anexo  ao  Projeto  de  Lei  Nº  009/2020  e  como  ninguém  discutiu,  passou  a
votação sendo aprovado por nove (09) votos a favor e uma (01) abstenção do
vereador Manoel da Conceição Pinheiro Jardim. O senhor presidente informou
que a matéria seria encaminhada ao Chefe do Poder Executivo para as devidas
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providências. Não havendo mais matéria para a Segunda Parte da Ordem do
Dia, passamos às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e o tempo de
cinco minutos a palavra foi concedida primeiramente aos vereadores online.
Com a palavra a vereadora Narrinha Wanderley Salomão Coelho que usou da
palavra para parabenizar o senhor prefeito pela grande responsabilidade com a
LDO e para com a organização do município. Disse também que não esteve
presente nas referidas sessões por se encontrar em Macapá devido à perda
recente de seu esposo entre outros motivos particulares. Desejou um ótimo
recesso,  saúde  e  as  bênçãos  de  Deus  aos  nobres  pares  extensivo  aos
munícipes desejosa que essa pandemia chegue ao fim para que em agosto
todos possam estar juntos novamente no plenário. Com a palavra o vereador
Nilton Paes Cardoso que se pronunciou como líder do governo agradecendo
aos parlamentares a aprovação da LDO para 2021. Disse ainda que que mesmo
estando  num  ano  eleitoral  e  não  sabermos  quem  vão  ser  os  futuros
governantes  todos  cumpriram  com  sua  responsabilidade  em  aprová-lo  em
tempo hábil.  Pediu aos nobres pares para que não façam julgamentos sem
conhecimentos  do  que  o  nosso  município  enfrenta  por  conta  da  atual
pandemia.  Mencionou  Secretária  de  Educação  foi  acometida  pelo  vírus  e
encontra-se em tratamento de saúde em Belém impossibilitada de estar  no
município,  porém tudo o que está ao seu alcance está sendo resolvido por
quem  está  à  frente  da  referida  secretaria.  Desejou  a  vereadora  Narrinha
Salomão extensivo aos seus familiares o consolo necessário pela perda do
seu esposo que mesmo fazendo três meses sabe o quanto é dolorido perder
um ente  querido.  Por  fim pediu  as bênçãos de Deus para  em breve  todos
possam estar juntos novamente no plenário. Coma apalavra o vereador Roldão
de Almeida Lobato Filho que inicialmente desejou seus sinceros sentimentos à
vereadora Narrinha Salomão pela perda de seu esposo o senhor Dimar,  ao
vereador  Franscisco  Assis  Barros  Júnior  pela  perda  recente  de  seu  pai  o
senhor  Francisco Assis  e  também à  vereadora  Ana  Maria  Vaz  Lobato  pela
perda de seu padrinho e ex-vereador o senhor Aguinaldo Vaz e desejou ainda
seus  sinceros  sentimentos  de  pesar  a  todas  as  famílias  Afuaenses  pelas
perdas  de  seus  entes  queridos  pelo  covid-19.  Falou  que  não  pôde  estar
presente no plenário nas referidas sessões devido estar em quarentena uma
vez  que  foi  acometido  pelo  vírus  e  que  encaminhou  as  justificativas
necessárias  a  chefia  de  gabinete  da  Câmara.  Mencionou  que  como  já  foi
secretário de saúde do município conhece as dificuldades enfrentadas pela
secretaria  de  saúde com relação as  atenções básicas dentro  da sede bem
como na zona rural, não apenas nesses três meses de pandemia, mas de uma
maneira geral, devido as suas limitações em recursos mais avançados, porém
a gestão faz  o  que  é  possível  e  está  de  acordo com as possibilidades  do
município.  Pediu a todos que se cuidem, porque mesmo tomando todas as
precauções  foi  infectado  e  acredita  que  quanto  mais  orientações  ao  povo
melhor será o enfrentamento do mesmo e por fim desejou saúde e um bom
recesso a todos. Com a palavra o vereador Sandro Monteiro Lacerda que se
pronunciou desejando a vereadora Narrinha seus sentimentos pela perda de
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seu esposo e pediu aos vereadores de base que possam informar com mais
responsabilidade as ações do governo a esta casa, uma vez que no mês de
maio o governo recebeu mais de R$ 4.000.000 (Quatro Milhões de Reais) para
combate  ao  novo  corona  vírus  e  que  receberá  mais  R$  4.000.000  (Quatro
Milhões) em quatro parcelas igualmente divididas. Dessa forma dia 08 de junho
já recebeu uma parcela e as outras serão recebidas em 08 de julho,  08 de
agosto e 08 de setembro respectivamente. Essa reivindicação se dá devido ás
cobranças que o povo faz sobre a aplicação desses recursos, tendo em vista
muitos terem acesso as mídias e redes sociais e comentarem a respeito. Por
isso peço ao nobre colega líder de governo que nas próximas sessões possa
dar melhores informações sobre esses fatos. Informou ainda que não faz mais
parte  do  PT  –  Partido  do  Trabalhadores  e  que  passou  a  integrar  o  MDB.
Agradeceu aos ex-colegas de partido vereador  Manoel  Jardim por  dividir  a
bancada  na  Câmara,  senhor  Salviano  Borges,  senhor  Manoel  de  Nazaré,
senhor Nilton Paes que também fez parte do partido dizendo que aprendeu
muito com os mesmos e que vai manter o mesmo respeito para com todos
independentemente de cor partidária. Por fim desejou um bom recesso e pediu
as benções de Deus a todos. Com a palavra o vereador Manoel da Conceição
Pinheiro Jardim dizendo que se absteve de votar na LDO, mas que a mesma foi
aprovada e assim poderá vigorar em 2021 como se deve e cada qual fazendo
sua  parte  como  legislador.  Agradeceu  a  companhia  do  vereador  Sandro
Lacerda ao Partido dos Trabalhadores por 7 anos e por 3 anos na bancada da
Câmara, mencionado que já fez parte do MDB por 13 anos. Informou que o
presidente do PT o senhor Erivelton Miranda encontra-se enfermo em Belém
do Pará diagnosticado com Câncer, mas que a luta de todos do partido sempre
foi e será pelo povo Afuaense e por isso pede a Deus a saúde do mesmo.
Disse ainda que continua a reivindicar que o Poder Executivo informe ao Poder
Legislativo  suas  ações  para  que  os  vereadores  possam  participar  como
fiscalizadores  e  representantes  do  povo  nas  mesmas.  Falou  que  observou
durante a semana que a gestão está realizando limpezas e manutenção nos
igarapés  da  cidade,  porém vale  ressaltar  que  no  ano  de  2017  entrou  com
requerimento para limpeza dos mesmos no bairro do Capim Marinho, visto os
mesmos servirem de abastecimento das necessidades básicas dos moradores
já que não tem um sistema de abastecimento que supra as necessidades de
todos,  nesse  sentido  gostaria  que  líder  de  governo  levasse  até  o  prefeito
minha reivindicação para que o mesmo possa agilizar essa limpeza. Desejou
um feliz recesso e saúde a todos. Com a palavra os vereadores presentes no
plenário. A vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira cumprimentou a todos os
vereadores  online  e  presentes  e  agradeceu  a  Deus  por  todas  as  bênçãos
recebidas até hoje protegendo-a dessa pandemia juntamente com sua família.
Desejou  que  todos  possam  gozar  saúde  diante  os  problemas  que  cada
vereador enfrenta pelo novo corona vírus e por fim desejou um feliz recesso e
pediu as bênçãos de Deus e Nossa Senhora da Conceição aos vereadores e
funcionários da casa, extensivo aos seus familiares desejosa que em agosto
todos posam estar de volta ao plenário. Com a palavra o vereador Antônio
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Azevedo Cardoso que usou da palavra para dizer que a LDO foi aprovada para
os  futuros  governantes  do  município  e  que  respeita  cada  um  e  seu
posicionamento  como  legislador.  Falou  que  como  vereadores  são
considerados como os “para-choques” das reivindicações, por isso quando
faz  cobranças  aos  vereadores  de  base  sobre  algumas  situações  a  serem
ajustadas no município, o faz em nome de todos aqueles que votaram e os que
não  votaram  também,  visto  terem  sido  eleitos  para  representá-lo.  Quando
questionou a respeito as UBS ele não sabia realmente quais os procedimentos
estavam sendo usados para o atendimento e que mesmo sendo vereador de
oposição sempre manteve o respeito para colher as informações corretas para
dar  respostas  concretas  a  quem  o  questiona.  Por  fim  desejou  saúde  as
bênçãos de Deus sobre todos os vereadores que se encontram doentes pela
pandemia  e  por  outras  enfermidades.  Com a  palavra  o  vereador  Francisco
Assis Barros Júnior que usou da palavra para pedir à mesa diretora da Câmara
para  enviar  um  ofício  à  família  do  ex-vereador  Aguinaldo  Vaz  com  uma
mensagem de condolências pelo seu falecimento recente. Mencionou que foi
convidado pelo prefeito municipal junto com a vereadora Edna e o vereador
Altemis  para  receber  uma  Comissão  de  Médicos  da  ALEPA,  onde  estava
presente o Dr. Jacques Neves que também é Deputado Estadual do PSC que
veio fazer um levantamento sobre o que o município precisa na área de saúde
junto ao governo do Estado para que futuramente o município possa ter quem
sabe um novo hospital. Outro ponto mencionado pelo vereador foi com relação
ao bom trabalho que a secretaria de saúde está realizando junto  a gestão,
inclusive  o  município  está  mantendo  11  médicos  pagos  com  os  recursos
próprios.  Disse  que  em junho  a  parcela  dos  R$  3.900.000  (Três  Milhões  e
Novecentos  Reais)  que  saiu  para  o  município  só  para  conhecimentos  dos
vereadores não foram para despesas para o covid-19 e sim para repor ICMS,
ISSS e FPM, visto o município ter perdido 34% do FPM só no mês passado. Se
reportou ao vereador Manoel Jardim sobre sua falta de respeito em dar para
seu irmão tirar fotos da Lei de Orçamentária (antes de ser apreciada e votada
pelo  plenário)  para  o  mesmo  postar  em  grupos  alheios  aos  da  Câmara
comprometendo todo os vereadores uma vez que nesse determinado grupo os
integrantes  acabaram  por  fazer  inúmeros  comentários  maldosos  ao  nosso
respeito. Essa matéria é de suma importância para o município e no entanto
nós servimos de chacota para muitos professores do grupo do SINTEP onde o
mesmo foi  postado.  A Lei  Orçamentária é uma previsão de tudo o que um
gestor poderá fazer e não significa que vai fazer para o próximo ano o qual
nem sabemos quem vão ser os governantes. Ela não existe só para o atual
prefeito e sim existe a existe a anos para todos os prefeitos que passaram e os
que  vão  passar.  Minha  indignação  se  dá  pelo  fato  das  pessoas  ficarem
criticando nosso trabalho e pelo fato do nobre vereador ter nos comprometido
nos expondo ao ridículo perante a sociedade. Pediu desculpas se ofendeu o
nobre vereador, porém tinha que mencionar o fato. Com relação ao estado de
calamidade pública  que o prefeito decretou no município,  disse que isso é
apenas uma questão de estar de acordo com o que rege o estado, por isso se
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o  governador  decreta  estado  de  calamidade  pública  o  gestor  municipal
também assim o pode fazê-lo diante da pandemia existente. Por fim desejou a
todos os vereadores saúde e bom recesso a todos. Coma a palavra o vereador
Altemis  Fernandes  Monteiro  dizendo  que  agradecia  a  Deus  e  a  todos  os
vereadores  por  terem cumprido  mais  um período  de  sessões.  Mesmo não
estando todos presentes o recurso de mídia colaborou para que quase todos
pudessem participar das reuniões. Desejou boa recuperação a todos os que se
encontravam doentes pelo covid-19 desejando saúde e bom retorno aos seus
deveres em agosto. Mencionou que além de participar da reunião junto aos
demais colegas Edna e Francisco, participou no sábado com o Dr. Jacques
Neves e sua equipe das visitas ao Hospital  e as UBS do Capim Marinho e
Fluvial e ficou muito entusiasmado com o que o referido médico e a comissão
deixaram como futuras propostas. O mesmo disse que vai  intervir  junto ao
Governo do Estado, aos Deputados Federais para conseguir a reconstrução do
hospital e aquisição de equipamentos para estruturar o sistema de saúde do
município.  Parabenizou  a  secretaria  de  saúde  e  o  gestor  municipal  pelo
esforço em cuidar do município como se deve, visto dos 11 municípios que o
mesmo já tinha visitado, Afuá estava de parabéns pelo que contém na área da
saúde. O nobre vereador mencionou que viu no Dr. Jacques o compromisso
não  como  homem  político,  mas  como  médico  conhecedor  daquilo  que  é
preciso na área de saúde para um município. Agradeceu a todos pelo empenho
nas sessões e à Polícia  Militar  pelo apoio,  devido os rumores que tivemos
sobre manifestações que teriam em frente à Câmara. Desejou um bom recesso
a todos e  desejou força  e  fé  para  que  essa pandemia  em agosto  já  tenha
passado para estarmos juntos novamente. Verificando não haver mais nada
mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou
a  próxima  para  o  dia  03  de  agosto  de  2020,  às  nove  horas.  Plenário  Ver.
“Raimundo Sebastião Dias”, em 30 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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