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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 24 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 quatro 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 Sétima Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da segunda 
sessão legislativa da atual legislatura. 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, concedeu a palavra ao vereador 
Apaulo Ronald para fazer uso da palavra, que cumprimentou  a todos  e 
ressaltou a respeito do Projeto de Lei de nº 006, que dispõe sobre o reajuste de 
cargos comissionados de diretor de departamento e assessor técnico e do 
Projeto de Lei de nº007, que dispõe sobre a criação do cargo em comissão de 
pedagogo, ambos de autoria do Poder Executivo, e como as matérias não 
estavam com pedido de urgência, mas já estavam na pauta da referida sessão, 
pediu a compreensão e o apoio dos senhores vereadores na aprovação dos 

referidos projetos. O senhor Prersidente solicitou ao servidor Antônio Serrão 
a leitura do resumo da Ata da Terceira Reunião Ordinária, realizada em 18 
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 para fazer a apresentação dos Requerimentos de nº 005 e 
006/2022, ambos de autoria do vereador Nilton Paes Cardoso e dos 
Requerimentos 006 e 007/2022, ambos de autoria da vereadora Edna Maria 
B. Ferreira. Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura do Requerimento de nº 003/2022, de autoria do vereador 
Nilton Paes Cardoso, que solicita em caráter de urgência a reforma do 
muro de cemitério desta cidade, inclusive elevando sua altura e que seja 
incluída também a construção onde o referido muro não existe, bem como a 
construção de uma nova capela, com mais espaço, na parte interna do 
mesmo. Após a leitura, o senhor Presidente passou a Presidência a primeira 



 
 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 

 
 
 
 
secretária da Mesa, vereadora Edna Maria B. Ferreira, para encaminhar à 
discussão o requerimento em questão, que ressaltou que o presente 
requerimento tem o objetivo de atender toda comunidade Afuaense, no 
sentido de obter uma estrutura com uma área toda murada e uma capela 
com mais espaço, garantindo assim o respeito com os familiares e amigos, 
no momento de despedida de seus entes queridos. Desse modo busca-se 
evitar que desocupados ou meliantes usem o espaço para se esconderem ou 
até mesmo para ações que conduzem com a conduta em sociedade. Pediu a 
compreensão e o voto dos senhores vereadores. A senhora Presidente 
colocou em discussão o requerimento em questão e como ninguém discutiu, 
passou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ainda ao 
servidor Antonio Serrão a leitura do Requerimento de nº 004/2022, de 
autoria do vereador Nilton Paes Cardoso, que solicita em caráter de 
urgência a limpeza do furo denominado “Furo do Lipo” que dá acesso do 
Rio Santana ao Rio Araramã, neste município de Afuá. Feita a leitura, a 
senhora Presidente passou a palavra ao autor do requerimento para 
encaminhar à discussão do Plenário, que ressaltou que a referida solicitação 
se faz necessário devido o referido furo encontra-se em situação precária de 
navegação. Ressaltou ainda que sua limpeza agilizará o tráfego de 
embarcações, facilitando assim, o deslocamento dos moradores da 
localidade e dos usuários que ali transitam. Pediu o apoio dos nobres pares 
na aprovação do requerimento em questão. A senhora Presidente colocou 
em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. A vereadora Edna Bezerra passou a Presidência ao 
vereador Titular Nilton Paes, que reassumindo e verificando não haver 
mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a segunda 
parte da Ordem do Dia. O senhor Presidente ressaltou que na reunião teve 
a apresentação do Projeto de Lei de nº 006/2022, que concede reajuste ao 
Cargo Comissionado de Diretor de Departamento e Assessor Técnico e do 
Projeto de Lei de nº 007/2022, que Dispõe sobre a Criação do Cargo em 
Comissão de Pedagogo, ambos de autoria do Executivo Municipal. Como 
são projetos que visam se adequar a administração municipal e para que 
estas pudessem tramitar na sessão, submeteu a dispensa de parecer sobre as 
mesmas, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 006/2022-GAB/PMA, de 21 de 
março de 2022, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre o reajuste 
salarial dos Cargos Comissionados de Diretor de Departamento e Assessor 
Técnico do Município de Afuá e dá outras providências, artigo por artigo, 
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apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Após a leitura do 
Preâmbulo e do Artigo 1º, o senhor Presidente colocou em discussão, e 
como não houve discussão, passou a leitura dos Artigos 2º, 3º e 4º. Feita as 
devidas leituras, colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão a leitura do projeto de Lei de nº 007/2022-
BAB/PMA. De 21 de março de 2022, de autoria do Executivo Municipal, 
que Dispõe sobre a Criação do Cargo em Comissão de Pedagogo e dá outras 
providências, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas 
(se houver) e posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo e do Artigo 1º, 
Parágrafo Único e seus Incisos, o senhor Presidente colocou em discussão, e 
como ninguém discutiu, passou a leitura dos Artigos 2º, 3º, 4º. 5º e 6º. Feita 
as devidas leituras, e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade.  O senhor Presidente informou que as matérias 
aprovadas serão encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo para as 
devidas providências, e verificando não haver mais matéria para a segunda 
parte da ordem do dia e nem oradores inscritos nas Explicações Pessoais, 
declarou encerrada a presente sessão e marcou a próxima para o dia 25 de 
março de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 
24 de março 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.  
 


