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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 23 de março de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos vinte e três dias do mês de março 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 Sexta Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da segunda 
sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência do vereador 
Sebastião B. Santana e solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama 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 Segunda Reunião 
Ordinária, realizada em 17 de fevereiro de 2022. 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 apresentação dos 
Requerimentos de nº 003 e 004/2022, ambos de autoria do vereador Nilton 
Paes Cardoso. Após a leitura, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura 
do Requerimento de nº 001/2022, de 21 de março de 2022, de autoria do 
vereador Nilton Paes Cardoso, que solicita a construção de um Posto de 
Saúde em alvenaria, no Rio Caldeirão, na Regional do Caldeirão, e que o 
mesmo seja devidamente equipado com os materiais necessários para o seu 
funcionamento, dentro dos padrões adotados pela atual administração. 
Após a leitura, o senhor Presidente passou a Presidência a primeira 
secretária da Mesa, vereadora Edna Ferreira, para encaminhar à discussão 
do Plenário o referido requerimento, que cumprimentou a todos e ressaltou 
que em visita a aludida comunidade foi solicitado pelos moradores da 
região a este representante do povo, para que intercedesse junto ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, pedindo a referida construção, pois com a 
mesma haverá melhores condições para que o profissional desenvolva um 
bom trabalho, atendendo da melhor maneira possível, as pessoas que ali 
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vão buscar cuidados para sua saúde. Pediu a compreensão e o voto dos 
senhores vereadores na aprovação do requerimento em questão. A senhora 
Presidente colocou em discussão o requerimento em questão e como 
ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida, a senhora Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura 
do Requerimento de nº 002/2022, de autoria do vereador Nilton Paes 
Cardoso, que solicita a construção de uma escola em alvenaria, nos padrões 
adotados pela atual administração, com seis salas de aula, secretaria, copa 
banheiro, no rio Lobato, na Regional do Quebra Cabeça, no município de 
Afuá-Pará. A senhora Presidente passou a palavra ao autor do 
requerimento para encaminhar à discussão do Plenário, que ressaltou que o 
requerimento se dá, considerando-se os apelos pelos moradores da 
comunidade, haja vista que a escola atual é de madeira e com o passar do 
tempo está bastante deteriorada e com a nova construção o problema será 
resolvido. Os alunos necessitam de um local mais acolhedor, para que seja 
ofertada uma educação com mais qualidade, sendo dessa forma oferecido 
condições para que busquem seu espaço na sociedade. Pediu aos senhores 
vereadores o apoio na aprovação do requerimento em questão. A senhora 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. A senhora Presidente repassou 
a Presidência ao vereador Titular Nilton Paes Cardoso, que reassumindo a 
Presidência solicitou ao servidor Antonio Serrão a apresentação do Ofício 
de nº105/2022-GAB/PMA e dos Projetos de Lei de nº 006 e 007/2022, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. Feita a leitura, o senhor 
Presidente verificando não haver mais matéria para a primeira parte da 
ordem do dia, passou a segunda parte da ordem do dia, e como não houve 
matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo 
de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Altemis Monteiro, que 
cumprimentou a todos os presentes e comunicou que no último sábado 
participou de uma reunião, realizada na comunidade do saudoso Décio 
Quintas, na regional do Charapucu, sobre o Parque do Charapucu, com a 
participação da comunidade em geral, foi um evento muito proveitoso, pois 
as pessoas relataram que pela primeira teve uma proposta diferente; a 
doutora Ione Nakamura assumiu recentemente essa região, que inclui 
setenta e sete municípios, ela veio para ouvir as pessoas que ao longo desses 
anos já sofreram perdas e não tiveram nenhum benefício. Então, ficou 
combinado que haverá cinco encontros em localidades diferentes, para 
ouvir o máximo as pessoas, e será feito um documento elaborado pelos 
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líderes de comunidade e entregue ao IDEFLOR. A vereadora Núbia 
Lacerda fez uso da palavra para cumprimentar a todos e parabenizou ao 
senhor Marcel pelos três Judocas, faixas pretas no município e parabenizou 
também todas as Mulheres do Município pelo seu dia, que nunca lhes falte 
força e fé para suas batalhas diárias. E relacionada também ao Dia 
Internacional da Mulher, disse que a câmara recebeu um convite da 
Secretaria Municipal de Saúde para que amanhã possam receber uma 
equipe falando sobre o março lilás, que é uma campanha que acontece 
referente a prevenção do câncer do colo de útero e outras doenças 
relacionadas. O vereador Irineu Pandilha fez uso da palavra 
cumprimentando a todos e ressaltou sua participação no evento, que o 
vereador Altemis mencionou, foi de fundamental importância essa reunião 
com o Ministério Público do Pará, dentro das diversas situações que ali já 
aconteceram, é um momento ímpar para a população ser ouvido e poder 
relatar o que já se passou naquela comunidade, pois ela nunca foi 
beneficiada; coisas que já aconteceram nesse parque e que nunca foram 
resolvidas, então, está em aberto, e espera com o Ministério Público ativo 
possa realmente surtir efeito. Outro assunto abordado é com relação ao 
retorno das aulas, é preciso olhar com carinho também a questão 
estrutural, há muitos prédios deteriorados na zona rural, devido estarem há 
bastante tempo sem uso, precisam de um reparo. O senhor Presidente 
cumprimentou a todos e reforçou a respeito do Parque do Charapucu, disse 
que participou no ano de 2013 em Belém de uma reunião, na época a 
doutora Adriana era responsável pela ação agrária, e foi uma discussão 
muito desagradável, existiu uma força tarefa do Estado muito pesada 
contra as ações e, particularmente, contra os moradores do parque, e essa 
reunião aconteceu logo após as apreensões e ameaças que ocorreram lá. 
Disse que na sexta recebeu um convite por parte da Dra. Ione, ela é a nova 
representante do MP Agrário do Pará, e essa reunião foi realizada no 
gabinete do prefeito, ela se deslocou até Afuá em parceria com a Paróquia 
para chegar até a realidade, e a vinda dela ao município não é para acabar 
com o parque e muito menos prejudicar os moradores, e sim encontrar uma 
solução, e a câmara de vereadores foi convidada e como o vereador Altemis 
já foi secretário de Agricultura e tem todo conhecimento na área, então foi 
convocado para representar os vereadores.  A região agrária está dividida 
em cinco regionais, Afuá está incluída na primeira região com setenta e 
cinco municípios, a segunda está dividida com dezenove municípios, a 
terceira com vinte e três municípios, a quarta são doze municípios e a 
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quinta são quinze municípios. Outra preocupação citada foi com relação a 
volta das aulas presenciais nas escolas da zona rural depois de dois anos, 
pediu a compreensão de todos, mas os vereadores não podem ficar de 
braços cruzados, pois haverá muitos problemas com os alunos, com as 
famílias e com os membros da educação, então, precisa-se de pelo menos 
seis meses para se adequar a realidade. 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 24 de março de 2022, às 
nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 23 de outubro 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.  
 


