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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de
2020, realizada em 01 de setembro de 2020.

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana.

Primeiro Secretário em exercício: Ver. Altemis Fernandes Monteiro.

Segundo Secretário em exercício: Ver. Nilton Paes Cardoso.

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Quarta
Sessão Legislativa da atual Legislatura. Em virtude da ausência da Primeira
Secretária a vereadora Ana Maria Vaz Lobato por motivo do falecimento de seu
ente  Wesley  Vaz  que  está  sendo  levado  em  sua  residência,  solicitou  ao
Segundo  Secretário  vereador  Altemis  Monteiro  para  assumir  a  Primeira
Secretaria  e  convidou  o  vereador  Nilton  Paes  para  assumir  a  Segunda
Secretaria. A seguir solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama para fazer
as anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão e iniciando o
pequeno  Expediente  verificando  não  haver  correspondências  a  ser  lida
concedeu a palavra ao vereador Sandro Monteiro Lacerda que usou o espaço
para relembrar a cobrança que o mesmo fez ao líder do governo na sessão do
dia cinco de agosto sobre os recursos públicos recebidos pelo município para
combater a pandemia do covid-19, sobre os recursos da educação que foram
tirados dos servidores durantes esses últimos quatro meses e sobre o corte
dos  pagamentos  dos  catraieiros  municipais.  Mencionou  ainda  que  sentiu
ameaçado e chantageado pelo nobre vereador Nilton quando em sua fala disse
que o mesmo havia chamado o governo municipal de corrupto e que tudo o
que  se  falava  na  sessão  estaria  sendo  gravado.  No  entanto  afirmou  que
apenas estava fazendo as reivindicações necessárias para dar uma resposta
ao povo,  uma vez  que foi  eleito  para  representá-lo  e  fiscalizar  o  que  é  de
competência do poder Legislativo. Dando continuidade solicitou ao servidor
Antônio  Serrão  para  fazer  a  leitura  do  resumo da  Ata  da  Décima  Terceira
Sessão Ordinária realizada em 03 de agosto de 2020. Após a leitura o senhor
presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou à votação
sendo o mesmo aprovado por todos. Na Primeira Parte da Ordem do Dia, o
senhor  presidente  informou  que  conforme  já  havia  sido  discutido  com  os
nobres pares na reunião de pauta, seria votado na referida sessão a mudança
das datas das sessões ordinárias do Poder Legislativo  exclusivamente nos
meses de outubro e novembro de 2020 tendo em vista a mudança da data do
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pleito  eleitoral  do ano de 2020 para  que os vereadores que  irão concorrer
novamente ao cargo possam ter tempo de visitar suas bases eleitorais. Dessa
forma solicitou ao servidor Antônio Serrão para fazer a leitura das novas datas.
Assim sendo o servidor informou que as datas das sessões no mês de outubro
estavam marcadas para os dias 20,21, 22 e 23 e as novas datas previstas são
para os dias 06 (terça-feira), 07 (quarta-feira), 08 (quinta-feira) e 09 (sexta-feira)
e em novembro estavam marcadas para os dias 17,18,19 e 20 e as novas datas
previstas serão 24 (terça-feira), 25 (quarta-feira), 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-
feira).  Após  a  leitura  o  senhor  presidente  colocou  em  discussão  e  como
ninguém discutiu passou à votação sendo aprovado por unanimidade. Tendo
em  vista  não  haver  mais  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  tempo  de  cinco  minutos  a  palavra  foi  concedida  ao
vereador  Manoel  da  Conceição  Pinheiro  Jardim  que  se  pronunciou  para
agradecer a Deus por mais um mês de sessões tendo em vista o que o país
ainda passa por conta da atual pandemia. Mencionou que fica muito triste em
observar  que  as  pessoas  em  Afuá  não  estão  cumprindo  os  decretos  do
Executivo  como se devem e muitas pessoas procuram os vereadores  para
reclamar tendo em vista muitos idosos ainda não terem sido afetados e o vírus
continuar  se  propagando.  Mencionou  que  nem  as  embarcações  estão
cumprindo com o que é previsto de protocolos e que isso é vergonhoso para o
município já que a maioria das mesmas são de propriedade de um dos irmãos
do  senhor  prefeito.  Falou  que  o  Estado  do  Amapá  que  é  o  vizinho  mais
próximo,  voltou  a  ter  surtos  de  casos  da  covid-19  e  isso  é  preocupante.
Gostaria de saber como os fiscais da PMA estão trabalhando, uma vez que em
viagem  para  Macapá  durante  esta  semana  não  viu  nenhum  dos  mesmos
fazendo seu trabalho na entrada e saída das pessoas das embarcações. Falou
que os vereadores são julgados por não fazer nada, no entanto os vereadores
do lado contrário  à  base de governo não comungam das construções dos
decretos do Poder Executivo e o que podemos fazer é apenas reivindicar e
cobrar melhorarias nas fiscalizações e atuações mais eficazes por parte do
governo municipal com relação as ações da atual pandemia no município de
Afuá. O senhor presidente usou do espaço para fazer algumas considerações.
Primeiramente  agradeceu  a  Deus  e  a  Nossa  Senhora  pelas  bênçãos
derramadas  sobre  o  município  de  Afuá,  parabenizou  os  funcionários  da
Câmara que estavam completando 21 anos de efetivação no concurso público
e disse ao vereador  Manoel Jardim que como presidente  da casa foi  até a
Rádio  Afuá  FM  para  esclarecer  à  população  sobre  as  ações  do  Poder
Legislativo durante a pandemia. Falou que justificou as ausências de todos os
vereadores no prédio da Câmara primeiro por motivos de doenças visto alguns
terem  sido  infectados  pelo  Corona  vírus,  uns  por  problemas  pessoais  e
familiares, outros por causa de falecimento e outros ainda por causa de outras
enfermidades  que  foi  o  caso  do  senhor  presidente  que  passou  por  uma
cirurgia de alto risco. Falou também que os vereadores não estavam presentes
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fisicamente, mas que o Poder Legislativo estava fazendo seu papel dentro do
que era possível. Mencionou ainda que não só Afuá, mas o mundo em geral
está  enfrentando  dificuldades  com  relação  ao  não  cumprimento  das
prevenções sobre a atual pandemia. Sobre o problema da falta de fiscalização,
o senhor presidente irá conversar com o senhor prefeito encontrar soluções e
melhorias e pediu ao nobre vereador Nilton Paes que possa trazer ao nobre
vereador Sandro Lacerda as informações necessárias dentro daquilo que ele
solicitou,  pois  acredita  que  as  entradas  e  saídas  desses  recursos  estão
alocados nos devidos lugares no Portal Transparência, mas se for o caso o
líder de governo pode dar melhores esclarecimentos dos mesmos em outras
sessões. Verificando não haver mais oradores inscritos e nada mais tendo a
tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima
para o dia 02 de setembro de 2020, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo
Sebastião Dias”, em 01 de setembro de 2020. Com a presença dos senhores
vereadores: Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Nilton Paes
Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Francisco Assis Barros Júnior, Manoel
da Conceição Pinheiro Jardim, Antônio Azevedo Cardoso e Sandro Monteiro
Lacerda. 
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