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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 26 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 seis 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 Quinta Reunião Ordinária do primeiro período 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 passou a palavra aos 
oradores inscritos. Com o tempo máximo de cinco minutos concedeu a palavra 
ao vereador Irineu Pandilha Pinheiro que cumprimentou a todos e se 
pronunciou acerca das visitas que o mesmo fez na zona rural mais 
precisamente na regional do “Espera” no rio Ipanema onde algumas mães de 
alunos daquela localidade pedem providências sobre mais atitudes por parte 
dos professores com relação ao controle dos alunos dentro do espaço escolar. 
Elas relatam que muitas crianças não sabem nadar e temem por algum 
acidente ocorrer durante o horário da aula. Outra situação é com relação aos 
possíveis abusos por gestos e palavras aos quais muitas crianças estão sendo 
vítimas também dentro do espaço escolar. Ele reforça que não sabe detalhes 
dessas situações, mas por serem reclamações da maioria das pessoas dessa 
regional acredita que providências urgentes devem ser tomadas com relação a 
essa questão. Portanto, a administração municipal deve tomar conhecimento 
dos fatos e junto ao diretor e a secretaria de educação tentar encontrar 
soluções aos referentes casos. Outro assunto mencionado pelo vereador foi 
que também no rio “Espera” existe uma pessoa (da cidade de Macapá) que 
montou uma banca de jogo de bilhar num bar onde o responsável é menor de 
idade e que o estabelecimento está perturbando a ordem e o sossego público 
dos moradores, tendo em vista que os eventos desse estabelecimento 
começam na sexta feira a partir do meio dia e muitas vezes só termina na 
madrugada de domingo para segunda. Nesse caso, o vereador sugere que a 
polícia deva ser acionada para verificar tais situações complicadas. Outro caso 
é sobre a ponte da escola do rio Ipanema. A mesma foi demolida e não houve 
até agora, a construção da mesma. Os alunos têm que encostar em vários 
pontos para poder chegar até a escola e isso está causando transtornos. O 
nobre vereador pediu aos colegas vereadores da base, mais precisamente ao 
líder de governo da casa para que essas situações cheguem até o gestor 
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municipal e demais responsáveis para averiguar essas situações e serem 
resolvidas o mais rápido possível. O senhor presidente verificando não haver 
mais oradores inscritos solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária, realizada em 
28 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 continuação da leitura do Projeto de Lei Nº 
020/2022 de autoria do chefe do poder executivo municipal já colocando em 
votação das senhoras e senhores vereadores a utilização do tempo do 
Pequeno Expediente para ser utilizado na referida leitura o qual foi aprovado 
por unanimidade. Após a leitura, verificando não haver mais matéria para a 
Primeira Parte da Ordem do Dia, passou à Segunda Parte. Na Segunda Parte da 
Ordem do Dia o senhor presidente informou que na sessão anterior foi feita a 

leitura do Projeto de Lei Nº 023/2022-GAB/PMA, datado de 24 de maio de 
2022, 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 e como o referido projeto está em caráter de regime de 
urgência por ser uma obra importante para a polícia civil exercer plenamente a 
sua função de segurança e proteção à comunidade de Afuá, dessa forma o 
senhor presidente submeteu votação da dispensa do parecer sobre o referido 
projeto para que a matéria pudesse tramitar nesta sessão, sendo aprovado por 
unanimidade. Ato seguido o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei Nº 023/2022, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo Municipal de Afuá, artigo por artigo, para discussão, 
apresentação de emendas, se houverem e posterior votação. Após a leitura do 
projeto verificando não haver nenhuma discussão, nem emendas 
apresentadas, o senhor presidente colocou-o em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade e informou aos nobres pares que a matéria será 
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. O senhor presidente usou da palavra para 
reforçar e dar mais esclarecimentos sobre as falas do vereador Irineu sobre as 
preocupações comunidade do Espera sobre as situações que vem ocorrendo 
na escola, tendo em vista ser um local próximo e de fácil acesso para refúgio 
de alguns “bandidos” vindo de Macapá. O senhor presidente pediu ao 
vereador Irineu que possa junto ao vereador Altemis Monteiro (que coordena a 
regional) reunir com o diretor da escola para fazerem os levantamentos de tais 
denúncias e apurarem os fatos. Outra questão levantada é com relação à 
segurança pública, nesse caso seria viável o vereador Irineu ir até a Delegacia 
de Polícia para fazer a denúncia para que os mesmos possam também fazer 
seu trabalho de investigação e apurarem os fatos dos problemas que esse bar 
está causando na comunidade. O senhor presidente verificando não existir 
oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na referida sessão, declarou 
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encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 27 de maio de 2022, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 26 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. 


