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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 21 de fevereiro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver  José Borges da Silva Junior. 
 
Aos vinte e um dias dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
às nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor 
presidente verificando haver quorum, invocando a benção e a proteção de 
Deus, declarou aberta a Quarta Reunião Ordinária do primeiro período 
legislativo da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a 
ausência da segunda secretária, a vereadora Maria Núbia Lacerda, solicitou ao 
vereador José Borges da Silva Junior para assumir a segunda secretaria. 
Justificou a ausência do vereador Dirceu Silveira e solicitou a servidora Ana 
Maria Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente 
verificando não haver correspondências a serem lidas e nem oradores 

inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata 
da Quadragésima Reunião Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 
2021. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, na primeira parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão a leitura do Requerimento de nº 002/2022, de autoria do 
vereador José Borges da Silva Junior, que solicita ao setor competente a 
reforma e ampliação da ponte da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no Rio Medonho, Município de Afuá. Após a leitura, o senhor 
Presidente passou ao autor do requerimento para encaminhar a discussão 
do Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que tendo em vista que a 
passarela atende aquela comunidade, principalmente, nos cultos aos 
domingos e em sua festa religiosa que acontecem todos os anos, e outrossim, 
existe as ações feita na comunidade por parte dos órgãos municipais, como 
as ações na área de saúde, educação e outros. Pediu o apoio dos nobres 
pares na aprovação do referido requerimento. O senhor Presidente colocou 
em discussão o requerimento em questão e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Verificando não existir mais 
matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a segunda parte da 
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Ordem do Dia, e verificando não existir matéria, passou às Explicações 
Pessoais e como não houve orador inscrito, o senhor Presidente usou do 
espaço para agradecer a Deus pelo momento e aos senhores vereadores a 
aprovação das matérias do Poder Legislativo e Executivo. Pediu a Deus que 
continue os protegendo, dando sabedoria e força para continuarem na luta 
em prol do povo Afuaense. Pediu aos senhores vereadores que tomem muito 
cuidado ao fazer seus comentários, sempre temos algo de errado escondido 
no fundo do baú; a câmara municipal até hoje sempre teve o cuidado de 
não se envolver nem no lado pessoal e nem no lado político dos vereadores. 
O vereador Junior Borges foi um pouco injusto com a ex-vereadora Ana 
Vaz, ela sempre cuidou muito bem da regional do Marajó, juntamente com 
o seu esposo. Verificando não haver mais nada a tratar na presente sessão, 
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 22 de março 
de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 21 de 
fevereiro de 2022. Com a presença dos senhores vereadores: Nilton Paes 
Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, 
Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Rondineli de 
Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, José Borges da Silva Junior 
Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima 
Silveira.  
 


