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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 24 de maio de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeiro Secretário: Verª. Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª. Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 Décima Terceira Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Ato seguido solicitou a 
servidora Ana Maria Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a 
digitação da ata da referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correpondências a serem lidas e nem 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
resumo da Ata da Nona Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2022. 
Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu passou à 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, na 
Primeira parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão, para 
fazer a apresentação do Projeto de Resolução de Nº 002 que Dispõe sobre a 
regulamentação do Processo Eleitoral da Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Afuá-PA, para o Biênio 2023/2024, de autoria da Câmara Municipal de Afuá. 
Após a apresentação, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do Ofício Nº 164/GAB-PMA bem como do Projeto de Lei Nº 019/2022, datado de 
20 de maio de 2022, que Estabelece idade mínima para a aposentadoria 
voluntária, em observância ao disposto no Inciso III do Art. 40 da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Nº 103/2019, e dá 
outras providências e do Projeto Nº 020/2022, datado de 20 de maio de 2022, 
que Dispõe sobre a reestruturação do Regime próprio de previdência social 
dos servidores públicos do Município de Afuá-PA em conformidade com 
dispositivos da EC 103/2019 e dá outras providências, ambos de autoria do 
Chefe do Poder Executivo Municipal de Afuá. Dando continuidade, verificando 
não haver mais matéria para a Primeira Parte da Ordem do Dia, passou à 
Segunda Parte. O senhor presidente submeteu ao plenário a dispensa do 
Parecer sobre o Projeto de Resolução de Nº 002/2022 de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Afuá, apresentado na Primeira Parte da 
Ordem do Dia, para que o mesmo pudesse ser discutido e votado na referida 
sessão. Todos os vereadores presentes concordaram com a dispensa do 
parecer e ato seguido o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do mesmo, artigo por artigo, para discussão, apresentação 
de emendas se houver e posterior votação. Feita a leitura como não houveram 
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discussões e nem apresentações de emendas, o senhor presidente colocou 
em votação o Projeto de Resolução Nº 002, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal que Estabelece as normas para a realização da Eleição da 
Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024, sendo aprovado por unanimidade. 
Continuando o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Parecer em conjunto da Comissão de Justiça, Constituição, 
Legislação e Redação de Leis e Comissão de Cultura, Saúde, Assistência 
Social, Desporto e Turismo, sobre o Projeto de Lei nº 008/2022, que Estabelece 
Diretrizes para a Política Municipal de Promoção da Cidadania LGBT e 
Enfrentamento da Homofobia, e dá outras providências, de autoria do Poder 
Executivo Municipal. Feita a devida leitura, passou à relatora para encaminhar 
o Parecer à discussão do plenário. A relatora, vereadora Maria Núbia de Souza 
Lacerda, usou da palavra para reforçar a mensagem do referido projeto que diz 
que o mesmo servirá para promover a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, reduzindo as desigualdades sociais, promovendo o bem estar 
de todos sem preconceito de raça, sexo, cor, origem e quaisquer formas de 
discriminações. Disse ainda que a matéria está alinhada com as normas 
vigentes e com a nova denominação da sigla LBTQ que passa a ser 
LGBTQIAP+ para garantir todos os direitos da classe nos níveis Federal, 
Estadual e Municipal. Ante o exposto acima solicitou aos nobres pares a 
aprovação do referido parecer. Após as falas da relatora o senhor presidente 
colocou o parecer em discussão e como ninguém discutiu colocou-o em 
votação sendo aprovado por unanimidade. Após aprovação informou aos 
nobres pares que matéria seria encaminhada ao Poder Executivo Municipal 
para as devidas providências. Verificando não haver mais matéria para a 
Segunda parte da Ordem do Dia, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem 
de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra a vereadora Núbia 
Lacerda. A vereadora cumprimentou os nobres vereadores e todos os 
presentes na sessão dizendo que sentia-se muito feliz por ser um dia de vitória 
pelo mérito de todos terem a responsabilidade de legislar com liberdade e 
lealdade. Mencionou o nome do jovem Elson Monteiro que sempre foi um 
militante juntamente com a ex-vereadora Ana Maria Vaz Lobato para o 
engrandecimento da classe LGBTQIAP+ em Afuá, bem como agradeceu ao 
secretário de cultura o senhor Adeilson Nunes por ser parceiro na luta em 
questão. Falou que ainda virão muitas lutas a serem conquistadas e que o 
município de Afuá é um dos únicos do Marajó a ter um banheiro público 
exclusivo para a referida classe. Lembrou que no ano de dois mil e dezoito foi 
realizada a “Primeira Parada Gay” com a escolha da Garota e do Garoto 
Diversidade com apoio do chefe do Poder Executivo Municipal na pessoa do 
senhor Mazinho Salomão e da Dr. Eduarda Salomão que faz assessorias nos 
trabalhos realizados. Agradeceu ainda ao presidente da Câmara Municipal de 
Afuá na pessoa do senhor Nilton Paes e ao secretário de Assistência Social 
senhor Ronald Nobre e a cobrança feita pelo Promotor e Juiz de Direito do 
município na concretização deste projeto que foi uma semente plantada e que 
deu certo até aqui. Concluiu que ela bem como a Casa de Leis de Afuá, 
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sentem-se honrados em ter votado a favor dessa lei tão importante para todos 
principalmente para a classe LGBTQIAP+ que se sentirão mais privilegiados e 
respeitados na sociedade. A seguir o senhor presidente usou da palavra para 
cumprimentar a todos os integrantes da classe LGBTQIAP+, bem como as 
demais autoridades presentes na plateia. Mencionou que era uma honra 
recebe-los no Plenário da Câmara para apreciar a essa conquista que foi de 
todos, após várias conversas e reuniões realizadas com muita 
responsabilidade. Agradeceu a assessora jurídica da câmara Dr. Eduarda 
Salomão pelo apoio em todos os atos e compromissos da câmara durante este 
mês informando que a partir do mês de junho a mesma estará prestando 
assessoria ao poder legislativo de modo online. Reforçou o convite da 
Paróquia de Afuá sobre a primeira missa a ser celebrada pelo padre Abmael 
Marques na Igreja Nossa Senhora da Conceição e pediu as bênçãos de Deus e 
a proteção da Virgem Maria sobre todos. O senhor Presidente verificando não 
existir mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na referida sessão, 
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 25 de maio de 
2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 24 de maio 
de 2022. Com a presença dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna 
Maria Bezerra Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, Paulo Ronald França 
Pereira, Rondineli de Almeida Costa, Dirceu de Lima Silveira, Sebastião Baia 
Santana, Altemis Fernandes Monteiro, José Borges da Silva Júnior, José 
Carlos Nunes dos Santos e Irineu Pandilha Pinheiro. 


