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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 25 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 cinco 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 Quarta 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 Décima Reunião Ordinária, realizada em 27 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 leitura justificativa e do Projeto de Lei Nº 021/2022, datado de 20 de 
maio de 2022, de autoria do chefe do poder executivo municipal que Institui o 
regime de previdência complementar no âmbito do município de Afuá; fixa o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 
previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal; autoriza  a adesão a 
plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências e a  
leitura do Projeto de Lei Nº 022/2022, datado de 20 de maio de 2022, de autoria 
do chefe do poder executivo municipal, que Dispõe sobre o reparcelamento e 
parcelamento de débitos do município de Afuá, estado do Pará, com seu 
regime próprio de previdência social – RPPS, de que trata a Emenda 
Constitucional Nº 113, de 2021. A seguir solicitou ainda a referido servidor para 
fazer a leitura do Ofício 169-GAB/PMA, da justificativa e do Projeto de Lei Nº 
023/2022, datado de 24 de maio de 2022, de autoria do chefe do poder 
executivo municipal de Afuá, que Autoriza a doação de imóvel de propriedade 
do município de Afuá, ao estado do Pará/Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e Defesa Social do Pará-SEGUP-PA, para fins de construção da 
Delegacia de Polícia Civil, e dá outras providências. Após a leitura, o senhor 
presidente informou que o referido projeto retornará na próxima sessão para 
ser discutido e votado pelos nobres pares, devido ao pedido de urgência 
urgentíssima da documentação ser enviada a secretaria de segurança do 
Estado do Pará. Ato seguido o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a continuação da leitura do Projeto de lei Nº 020/2022, de 
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autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal de Afuá já colocando em 
votação das senhoras e dos senhores vereadores a utilização do tempo do 
Pequeno Expediente para dar continuidade a referida leitura, o qual foi 
provado por unanimidade. Verificando não haver mais matéria para a Primeira 
Parte da Ordem do Dia, passou à Segunda Parte da Ordem do Dia. Verificando 
não haver matéria para a Segunda parte da Ordem do Dia, passou às 
Explicações Pessoais. Verificando não existir oradores inscritos e nada mais 
tendo a tratar na referida sessão, o senhor presidente declarou encerrada a 
mesma e marcou a próxima para o dia 26 de maio de 2022, às nove horas. 
Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 25 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. 


