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Ata da Sessão Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Poder Legislativo 
para o ano de 2021, realizada em 22 de feveiro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 
dezenove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor 
presidente verificando haver quorum, invocando a benção e a preoteção de 
Deus, declarou aberta a presente Sessão Solene, que dá início aos trabalhos 
do Poder Legislativo do ano de dois mil e vinte e um. A seguir, aproveitou a 
oprtunidade para cumprimentar as autoridades presentes ou representadas, as 
senhoras e aos senhores vereadores, secretários municipais, diretores 
escolares, diretores de departamentos, funcionários e as demais pessoas que 
se sencontram no plenário desta Casa de Leis. Solicitou a servidora Joelma 
Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
desta sessão e ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do 
Edical de Convocação, bem como a leitura do Ofício de Nº 056/2021, do 
GAB/PMA, datado de 18 de fevereiro de 2021. Após as referidas leituras, o 
senhor presidente solicitou as senhores e aos senhores da base de 
sustentação do Executivo e aos demais vereadores que também assim se 
dispuserem, para acompanharem o Excelentíssimo Senhor Odimar Wanderley 
Salomão, Prefeito Municipal de Afuá, bem como ao Excelentissimo Senhor 
Henrique Sandro Lopes da Cunha, Vice-Prefeito, que se encontravam no 
gabinete da Presidência desta Casa, para comporem a Mesa Oficial. Ato 
seguido, cumprimentou-os  e convidou a todos os presentes para de pé em 
sinal de respeito entoarem o Hino Nacional Brasileiro. Dando prosseguimento, 
atentendo o disposto no artigo 86, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de 
Afuá, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Prefeito Municipal de afuá, 
para expor a mensagem do poder Executivo as senhoras e aos senhores 
vereadores, bem como a todos os presentes. O excelentísssimo senhor 
Odimar Salomão iniciou seu duscurso cumprimentando os excelentíssimos 
senhores em nome de seu presidente Nilton Paes Cardoso e demais 
autoridades presentes ou representadas, dizendo que tinha a grata satisfação 
de entregar a esta Casa de Legislativa a mensagem do Poder Executivo do ano 
de 2021, tendo como parâmetros balizadores as diretrizes da atual gestão para 
o primeiro ano de governo. Cumprindo ordenamento previsto no inciso XXII, 
do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Afuá, bem como prestar conta 
aos senhores vereadores e a comunidade em geral. E disse ainda que estão 
iniciando um novo período legislativo, renovando as esperanças por um futuro 



 

 ESTADO DO PARÁ  

 PODER LEGISLATIVO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ 
 CNPJ 04.314.027/0001-00 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Barão do Rio Branco, 11- Fone: (096) 689-1499, Fax(096) 689-1158 – Afuá-Pará-Brasil-
CEP:68890-000 

 

 

 

 
cada vez melhor para o povo de Afuá. Antes de fazer uma breve prestação de 
contas de seu governo agradeceu aos nobres pares pela forma madura e 
democrática que trataram e aprovaram as ações e matérias encaminhadas ao 
poder legislativo para o ano de 2020. Continuando seu discurso desejou que 
continuem a desempenhar seus mandatos e que cumpram da melhor maneira 
suas funções e que continuem cumprindo o que determina a Constituição 
Federal e a Lei Orgânica do Município. E finalizou dizendo que estão aqui para 
trabalhar para todos e manter a parceria respeitosa, o diálogo constante em 
prol de um objetivo comum, que é melhorar a qualidade de vida e dar mais 
oportunidades para o povo. Ao finalizar, agradeceu a atenção de Vossas 
Excelências e pediu as bênçãos de “Deus” e a “Nossa Senhora da Conceição”, 
padroeira do município de Afuá que os proteja com saúde e paz  e pediu aos 
senhores vereadores para continuarem no firme propósito de promover, 
realizar e concretizar melhorias aos municípes. E ´por fimfalou que a referida 
se encontrava nos arquivos da Câmara Municipal para quem assim desejar 
fazer uso da leitura da mesma na íntegra. Após o pronunciamento do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito, conforme determina o Regimento Interno 
desta Casa, em seu artigo 76, parágrafo 3º, que diz que nas sessões solene 
somente usarão da palavra, além do presidente, os líderes de partido e 
lideranças dos blocos. O senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador 
Irineu Pandilha Pinheiro- PT, que iniciou seu discurso cumprimentando os 
excelentíssimos senhores, afirmando o compromisso que lhes foi concedido 
para representar a população Afuaense.  E disse que ouvindo o 
pronunciamento do senhor prefeito sobre as ações que realmente são 
necessárias e o papel do vereador é fiscalizar essas ações e não perseguir. E 
ressaltou que na zona rural há uma carência muito grande dessas ações de 
saúde e educação, o povo ainda se ressente pelo fechamento das escolinhas, 
principalmente por causa das crianças de pré-escola. Agradeceu a Deus pela 
oportunidade e que vai procurar valer a pena cada voto que recebeu. O senhor 
Presidente concedeu a palavra ao vereador José Carlos N. dos Santos líder do 
PcdoB, que cumprimentou ao Excelentíssimo Senhor prefeito e a todos os 
vereadores e demais pessoas presentes. E falou que o discurso do senhor 
prefeito foi muito bom, mas no interior, devido a pandemia tem que ter mais 
fiscalização, pois as festas continuam acontecendo, e isso o povo ainda não 
entendeu que é muito grave. E ressaltou também sobre o fechamento das 
escolinhas que o vereador Erineu falou, que são muito importantes para os 
ribeirinhos. E finalizou dizendo que tudo que for para o bem do povo irão votar 
a favor. Desejou uma boa noite a todos. O senhor Presidente concedeu a 
palavra ao vereador Dirceu Silveira líder do MDB. Saudou em nome do 
vereador Nilton Paes os demais vereadores e em nome do senhor Prefeito 
Municipal saudou as demais pessoas. E falou que acompanhando o discurso 
do senhor prefeito espera que tudo se concretize, que possa executar as 
prospostas que constam na mensagem. E falou ainda que faz de um grupo 
político de oposição, mas tem que ser uma oposição consciente, 
principalmente sobre a pandemia que assola o mundo, e se faz presente em 
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Afuá. E ressaltou que como já falou anteriormente que está aqui para 
contribuir com a qualidade de vida da população, mas também que seus 
direitos de servidores públicos sejam garantidos. Pediu ao senhor prefeito 
para  reavaliar o projeto de lei que foi aprovado na legislatura passada que 
teve um aumento de onze por cento para quatorze por cento no desconto da 
folha de pagamento dos servidores para o mês de abril, e disse ainda que isso  
é injusto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
porque o que ganha um mil reais e outro oito mil, vai pagar os mesmos 
quatorze por cento. Então, é injusto que o servidor pague uma conta que não é 
dele, pois não tem certeza se vai usufruir da sua aposentadoria. Disse também 
que crer que seja de conhecimento de Vossas Excelências que no IMPAS tem 
um desfalque de aproximadamente cem milhões de reais, que é impagável. Por 
fim, disse ainda que não espera  do senhor prefeito um tratamento que não 
seja de oposição, mas irá respeitá-lo como ser humano, mas não medirá 
esforços no que diz respeito a garantia dos direitos dos municípes e espera 
que realmente haja essa garantia, senão, acionará o Ministério Público. Falou 
que espera que a pandemia acabe, mas só será possível quando a população 
for vacinada, e todos sabem o quanto é difícil as aquisições dessas vacinas, 
mas não podem baixar a guarda e dizer que são muito cobrados com relação a 
esse decreto. Finalizou desejando um forte abraço e que Deus e Nossa 
Senhora da Conceição estejam sempre presente para decidirem o melhor para 
o município de Afuá. O vereador Sebastião Santana, líder da Bancada da 
Maioria usou da palavra  para cumprimentar todos vereadores, o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Afuá, Odimar Wanderley Salomão 
e demais pessoas presentes. E disse que sente honrado em voltar a essa 
tribuna, e saudou a Assessora Jurídica Maria Eduarda, e ressaltou da grande 
responsabilidade que assumirá nessa Casa; pois a câmara perdeu para essa 
pandemia um grande amigo, doutor José Roberto, Assessor 
Jurídico.Agradeceu a Desu e sua família e o povo que lhe confiou mais um 
mandato. E falou ao senhor Prefeito que pode contar com seu apoio para 
administar esse município. Por fim, pediu as bençãos de Deus e de Nossa 
Senhora da Conceição para que possam conduzir esse município por mais 
quatro anos. O senhor Presidente passou a presidência a primeira secretária, 
vereadora Edna Maria B. Ferreira para fazer uso da palavra. Ao assumir, 
concedeu a palavra ao nobre vereador Nilton P. Cardoso, que iniciou suas 
falas cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Prefeito, Vice-Prefeito, Sandro 
cunha e demais pessoas presentes. E ressaltou que foram eleitos para dar 
continuidade aos trabalhos e como citou o vereador Sabá Santana, o Poder 
Legislativo perdeu para essa pandemia o assessor jurídico, uma figura 
histórica no município, e muitas outras pessoas, pois essa pandemia se 
alastrou no mundo todo no município de Afuá. Parabenizou o excelentíssimo 
senhor prefeito quando decretou o lookdown no período do carnaval, foi a 
melhor solução, pois salvou muitas vidas. E como sempre fala o Plenário é 
soberano e vai cumprir o que determina o regimento interno da Casa. O 
palanque político foi desmanchado, agora a sua bandeira é Afuá. Finalizou 
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pedindo a proteção de Deus e da Virgem da Conceição. A vereadora Edna 
Maria repassou a Presidência ao Titular e reassumindo a Presidência convidou 
a todos os presentes para de pé entoar o Hino do Estado do Pará. A seguir, 
verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão, declarou 
encerrada a mesma, agradecendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Odimar 
Wanderley Salomão, bem como ao Excelentíssimo Senhor Henrique Sandro 
Lopes da Cunha, que fizeram parte da composição da Mesa. Agradeceu 
também a presença do público em geral, dizendo que esta Casa de Leis sente-
se honrada em recebê-los. Aproveitou para informar aos senhores vereadores, 
a realização da primeira reunião ordinária deste Poder, dia 23 de fevereiro de 
2021, às nove horas. Desejou boa noite a todos. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 22 de fevereiro de 2021. Com a presença dos Senhores 
Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria B. Ferreira, Maria Núbia de S. 
Lacerda, Altemis F. Monteiro, Sebastião B. Santana, Rondineli de Almeida 
Costa, Paulo Ronald França Pereira, José Borges da S. Junior, Irineu Pandilha 
Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


