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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de
2020, realizada em 03 de agosoto de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeiro Secretário em exercício: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Segundo Secretário em exercício: Ver. Nilton Paes Cardoso.

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no
Plenário  Ver.  “Raimundo  Sebastião  Dias”,  o  senhor  presidente  verificando
haver quórum, invocando a benção e a proteção de Deus, declarou aberta a
Décima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Quarta
Sessão  Legislativa  da  atual  Legislatura.  Justificou  as  ausências  dos
vereadores  Antônio  Azevedo  Cardoso  que  se  encontra  com sua  sogra  em
coma  na  cidade  de  Macapá,  da  Narrinha  Wanderley  Salomão  Coêlho  por
problemas de saúde e da vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira por motivo de
falta de transporte da zona rural até a cidade e da vereadora Ana maria Vaz
Lobato que ainda encontra-se em tratamento de saúde em Macapá. Em virtude
da ausência da Primeira Secretária vereadora Ana Maria Vaz Lobato solicitou
ao Segundo Secretário vereador Altemis Fernandes Monteiro para assumir a
Primeira Secretaria e convidou o vereador Nilton Paes Cardoso para assumir a
Segunda  Secretaria  da  Mesa.  Ato  seguido,  solicitou  a  servidora  Joelma
Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata
desta sessão e iniciando o Pequeno Expediente solicitou ao servidor Antonio
Serrão  Ribeiro  para  fazer  a  leitura  das  correspondências:  Ofício  Nº  101  –
ALEPA,  datado de 18/02/2020 –  Assunto:  Moção Nº51/2020 – Dep.  Estadual
Michele Begô; Ofício Nº 164 – ALEPA, datado de 27/02/2020 – Assunto: Moção
Nº47/2020 – Dep. Estadual Michele Begô; Ofício Nº 166, datado de 21/02/2020 –
Assunto:  Moçâo nº  49/2020 –  Dep.  Estadual  Michele  Begô.  Verificando não
haver oradores inscritos no Pequeno Expediente, o senhor presidente solicitou
ao servidor  Antonio  Serrão para fazer  a leitura do resumo da Ata  da Nona
Sessão Ordinária realizada em 14 de abril  de 2020. Após a leitura o senhor
presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu passou à votação
sendo o mesmo aprovado por todos. Dando prosseguimento, verificando não
haver matéria para a Primeira Parte da Ordem do Dia passamos à Segunda
Parte da Ordem do Dia e como não houve 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  ao  vereador  Manoel  da
Conceição Pínheiro Jardim que se pronunciou agradecendo a Deus e a Nossa
Senhora da Conceição pelos vereadores estarem de volta ao plenário da casa,
depois de quatro meses vivendo momentos difíceis com a atual pandemia que
atingiu ele e sua esposa que ainda se encontra em recuperação e que já fez
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muitas  vítimas  inclusive  de  nossas  famílias.  Registrou  a  perda  do  senhor
Erivelton Miranda que era o líder do Partido dos Trabalhadores – PT em Afuá e
que como sindicalista ajudou muitos ribeirinhos no município. Ele foi vítima de
um câncer e veio a falecer aos 52 anos de idade. Falou do novo cenário que
Afuá vive sem as comemorações sociais, culturais e religiosas como o Festival
do Açaí, o Festival do Camarão, o Aniversário de Afuá que completou 130 anos
entre  outros  como o  Projeto  da  Arena  Bom Jardim ao  qual  o  mesmo é  o
responsável  e  no  momento  encontra-se  paralisado.  Observou  que  com  a
liberação  aos  poucos  das  atividades  normais  muitos  voltaram  a  fazer
“bebedeiras” o qual resultou até um assassinato violento de femenicídio no
bairro Capim Marinho. Disse por fim que assumirá futuramente a liderança do
Partido dos Trabalhadores – PT e que faz uma oposição técnica de acordo com
os aprendizados que vai adquirindo como vereador. A palavra foi concedida ao
vereador Sandro Lacerda que inicialmente agradeceu a Deus por estar de volta
ao Plenário da Câmara,  mesmo enfrentando momentos difíceis com a atual
pandemia que assola o município. Desejou saúde ao vereador Sebastião Baia
Santana pelo momento delicado que passou em sua cirurgia  do coração e
mesmo não estando presente desejou seus sentimentos à vereadora Narrinha
Salomão pela perda de esposo. Mencionou também a perda recente de um
grande amigo e liderança política em Afuá,  o senhor Erivelton Miranda que
faleceu dia 20 de julho passado. Falou que na atualidade, muitas comunidades
da  zona  rural,  dispõe  de  meios  de  comunicação  e  redes  sociais  os  quais
acompanham  os  recursos  que  o  município  recebe  como  exemplo  os  dos
catraieiros, dos professores e os da Covid-19. Parabenizou a administração
pelo trabalho que a UBS está realizando zona rural, no entanto se reportou ao
líder do governo para pedir que o mesmo possa dar explicações sobre onde
foram  aplicados  os  R$  6.000.000,00  (Seis  Milhões  de  Reais)  que  já  foram
repassados ao município, sendo que dia 09 de agosto e 09 de setembro vão
ser recebidos mais duas parcelas de R$ 990.000,00 (Novecentos e Noventa Mil
Reais). Falou que não queria ser taxado de chato por fazer essas cobranças,
mas as mesmas eram feitas pelo povo ribeirinho e como representante dos
mesmos precisava dar respostas concretas. Pela ordem de inscrição e tempo
de  cinco  minutos  a  palavra  foi  concedida  ao  vereador  Roldão  de  Almeida
Lobato Filho que usou do espaço para agradecer a Deus por estar de volta ás
sessões presenciais e estar gozando de saúde depois de ter sido afetado pela
covid-19.  Falou  que  o  atual  momento que  vivenciamos,  mesmo que  difícil,
serve  como  reflexão  sobre  nossas  ações  como  seres  humanos  e  como
vereadores tendo em vista a responsabilidade que cada um tem para com o
município.  Mencionou que observando os municípios vizinhos,  Afuá  tem se
destacado quanto ao trabalho feito pelo governo municipal e pelas lideranças
que trabalham no combate a essa pandemia e por isso os parabeniza. Disse
que  os  vereadores  devem  e  precisam  ser  portadores  dos  conhecimentos
pertinentes a essa pandemia para assim informar àqueles que não conhecem e
poder cobrar as prevenções necessárias no âmbito social. Parabenizou ainda
o Dr. José Roberto Nunes extensivo a todos os locutores da Rádio Afuá FM
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pelo trabalho informativo e de apelo ao povo para que o mesmo possa tomar
os devidos cuidados diante a situação da pandemia. Agradeceu a Deus pelo
retorno  do  presidente  nas  sessões  depois  de  ter  passado  por  momentos
difíceis de saúde presenciados de perto pelo mesmo por ser seu genro, amigo
e companheiro de trabalho e por fim, pediu a Deus que conceda a cura de
todos aqueles que já passaram e estão passando por dificuldades de saúde
pela pandemia e por outras situações. A palavra foi concedida ao vereador
Nilton Paes Cardoso que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por estar
de volta  ao plenário.  Com relação à pandemia mencionou que ainda faltam
muitos cuidados a serem tomados por parte da sociedade, visto que muito já
foi pedido por meio de informações e decretos, mas o que se percebe é a falta
de responsabilidade  das pessoas com relação às prevenções devidas.  Deu
como exemplo as viagens no trecho Afuá/Macapá/Afuá, onde os passageiros
durante  o  trajeto  não  usam  máscaras  e  tão  pouco  os  responsáveis  pelas
embarcações fazem as cobranças cabíveis com mais rigor. Falou que a partir
do  atual  momento  de  afrouxamento  as  pessoas  necessitam  de  mais
conscientização e responsabilidade pessoal e social. Como líder do governo,
com relação às cobranças do vereador Sandro Lacerda informou que existe o
Portal Transparência para que o povo acompanhe as aplicações assim como
acompanha as entradas dos recursos ao município. Disse ainda que no início
da pandemia antes da entrada de recursos, enquanto o governo do Amapá e
do Pará estavam nos protocolos entre usar ou não os remédios indicados, o
município  de  Afuá  já  estava  com  os  estoques  cheios  para  começar  a
prevenção, tendo em vista prefeito de Afuá sempre teve como foco principal a
pasta da saúde. Falou que não só o povo da zona rural, mas o município como
um todo necessita das informações e é um dever dos gestores principalmente
do gestor de Afuá ser transparente das ações que executa e onde são gastos
os recursos públicos. Mencionou que o município teve a perda de uma grande
liderança política que foi o falecimento do senhor Erivelton Miranda e como
estamos num ano de eleições municipais  com certeza irá fazer  falta.  Disse
ainda que independente da luta individual de cada um para tentar ocupar um
espaço no cenário político  em novos mandatos,  o  respeito mútuo entre os
grupos  políticos  será  de  fundamental  importância  para  que  as  eleições
possam acontecer de maneira saudável devido o momento atual que estamos
passando. Ressaltou que se hoje Afuá se encontra no patamar que está se
deve às lutas e os trabalhos de todos os gestores que passaram e deixaram
suas  contribuições  e  esperamos  que  isso  continue  com  os  próximos  que
virão. As somas das ações é que fazem a diferença uma vez que o gestor não
trabalha  para  ele  individualmente  e  sim  para  o  povo  em  geral  e
consequentemente para o município. Se reportou ao presidente dizendo que
fez orações  para  que  o  mesmo pudesse  recuperar  sua  saúde e  voltar  aos
trabalhos, mas pediu que o senhor Sebastião possa se proteger e tomar todos
os  cuidados  possíveis  para  se  manter  firme  e  forte  devido  ser  uma  peça
importante para o legislativo de Afuá e por fim pediu as bênçãos de Deus e
Nossa  Senhora  para  todos.  O senhor  presidente  aproveitou  o espaço para
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fazer  seus pronunciamentos.  Inicialmente  agradeceu a  Deus pelo  momento
presente, agradeceu a todos os vereadores, funcionários da casa, em especial
à sua filha que se encontrava no plenário representando sua família e disse
que não tinha  palavras  para  expressar  sua gratidão a  todos que  direta  ou
indiretamente o ajudaram no momento em que mais precisou. Ressaltou que
se ele estava de volta ao plenário depois de quase quatro meses após sua
cirurgia  foi  porque  entregou  sua  vida  a  Deus  para  fazer  sua  vontade.
Mencionou que assim como os demais vereadores, sofreu muitos ataques por
causa de sua ausência do município, mas que mesmo doente sem poder estar
presente o Poder Legislativo pelos seus representantes o seu Antonio Serrão -
chefe  de  gabinete,  o  senhor  Darney Souza  -  assessor  técnico,  a  senhorita
Betina  –  contadora  da  Câmara,  o  senhor  José  Roberto  Nunes  –  assessor
jurídico  fizeram  o  possível  para  manter  o  funcionamento  da  casa  e  os
compromissos com o que o Poder Executivo e que o município necessitava.
Agradeceu as orações e a ajuda financeira que recebeu de seus amigos para
sua  cirurgia  pedindo  que  Deus  os  abençoe.  Mencionou  que  no  início  da
pandemia, a Ilha do Pará sofreu muito com as mortes e a contaminação em
massa e que pediu a intercessão do prefeito para ajudar as comunidades onde
morava. Agradeceu ao prefeito municipal por ter enviado voadeiras, médico e
demais ajudantes não só para a Ilha do Pará, bem como para o município em
geral para atender a zona rural que estava no foco da pandemia. Falou que
hoje os índices baixaram, porém o povo ainda não aprendeu a respeitar a sua e
a saúde do outro quando fazem aglomerações em festas familiares, quando
não usam máscaras enfim, e depois que adoecem culpam os vereadores e o
prefeito do município. Sobre os recursos públicos recebidos pelo município se
reportou ao nobre vereador Sandro que assim como teve a entrada de dinheiro
para a pandemia há também a saída, porque o gestor tem que usar para os
devidos  fins  e  que  essas  receitas  e  despesas  constam  no  Portal  da
Transparência. Quando disse que o prefeito mencionou que tem dinheiro em
caixa, isso se deu devido uma conversa pessoal que teve com o mesmo sobre
os recursos da educação que foram retirados dos catraieiros, professores e
demais cargos que não estão no exercício da função devido a pandemia e que
ele vai dar um jeito de devolver aos mesmos depois que tudo for resolvido.
Sobre as eleições municipais que estão por vir, falou para todos aqueles que
pretendem ser candidatos que não se ganha um pleito desejando o mal uns
aos outros e que o respeito deve  prevalecer entre os adversários.  Por fim,
pediu  a  proteção de  Nossa  Senhora  da  Conceição e  de  Deus sobre  todos
livrando-os  do  mal  das  demais  doenças  e  da  pandemia  atual  e  pediu  aos
demais que possam refletir sobre tudo o que está acontecendo e o que estar
por vir futuramente nas nossas vidas pessoal e social, tendo em vista que tudo
pertence  a  Ele.  Verificando  não  haver  mais  nada  mais  tendo  a  tratar  na
presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia
04  de  agosto  de  2020,  às  nove  horas.  Plenário  Ver.  “Raimundo  Sebastião
Dias”, em 03 de agosto de 2020. Com a presença dos senhores vereadores:
Sebastião  Baia  Santana,  Altemis  Fernandes Monteiro,  Nilton Paes Cardoso,
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Francisco Assis  Barros Junior,  Roldão de Almeida Lobato Filho,  Manoel da
Conceição Pinheiro Jardim e Sandro Monteiro Lacerda. 
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