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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 30 de junho de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos trinta dias do mês de junho 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 Vigésima Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura e solicitou a servidora Ana 
Maria Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, verificando não existir 

correspondências a serem lidas e nem oradores inscristos, solicitou ao 

servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Décima Oitava 

Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2022. Feita a leitura, 

colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, verificando não existir 

matéria para a primeira e segunda parte da Ordem do Dia, passou às 

Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, 

concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a todos 

os presentes, em especial os ex–vereadores Luís da Conceição e Manoel 

Jardim. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar reunido mais uma 

vez com os vereadores, e vencer esse primeiro semestre lhes dando saúde, e 

ressaltou que são conscientes pelos seus atos, suas decisões nunca foram 

para afetar ninguém; a tarefa como vereador de oposição não é fácil, e 

como diz o ditado que “toda unanimidade é burra”, e tem certeza que todos 

os questionamentos acabam ajudando o Poder Executivo a sanar alguns 

problemas que as vezes acabam passando despercebido, muitas vezes não 

concordam com as ações  do executivo, mas entendem que quem tem o 

poder de fazer e decidir é ele. O vereador José Carlos cumprimentou a 

todos os presentes e ressaltou que todos são conscientes de que tem seguir o 

regimento interno da Casa, solicitou ao líder de governo, vereador Paulo 

Ronald, que leve ao secretário de saúde e ao prefeito, que no hospital não 

tem remédio, é uma vergonha, aonde está o dinheiro público? Ressaltou 
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ainda que o secretário Sandro Cunha está brincando com a vida das 

pessoas, há quinze dias um deficiente físico, chamado Matias Lobato, 

passou mal, ligou para o secretário e o secretário mandou o paciente vir no 

barco MSantos, e quando o paciente chegou no hospital deram apenas 

buscopan e mandaram ele para casa; é muito triste o que vem ocorrendo, se 

o problema é por ser oposição, mas tem que olhar o lado humano, esse 

senhor não tinha aonde ficar, tinha uma criança de seis meses de idade. O 

Poder Público abandonou o município, principalmente na zona rural com 

relação a saúde e educação, nenhum vereador é dono de regional; um 

assessor de comunicação da prefeitura chamado Eduflan criticou a 

vereadora Edna Ferreira e eu, mas a Escola Municipal Malaquias Costa, 

não tem nome na fachada e nem ponte para andar, estavam descendo pelo 

chão e as crianças não tinham merenda, disse que tinha provas do que 

estava falando, pois tem fotos e filmagem; fizeram uma reforma na escola e 

ela continua sem nome, as crianças não sabem o nome da mesma. Outra 

situação citada pelo vereador foi com relação aos casos de pedofilia 

envolvendo doze profissionais da educação e até o momento ninguém foi 

afastado, pediu ao líder de governo que levasse essa situação a secretária de 

educação, e os professores que estavam participando de uma live, retiraram 

suas cento e sessenta horas. O vereador Junior Borges cumprimentou a 

todos e se pronunciou a respeito do posicionamento do vereador Sebastião 

Santana, todos os vereadores tem o livre arbítrio para tomar suas decisões, 

disse que foi o vereador mais votado com mil e setecentos votos, foi decisão 

do povo. Disse que usará sempre seu direito de voto em benefício do povo e 

não irá admitir que fiquem lhe cobrando, quem pode lhe cobrar é o povo 

que lhe elegeu. Pediu mais respeito do vereador Sabá.  O vereador Irineu 

Pandilha usou da palavra para cumprimentar a todos os presentes e 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar representando o 

povo Afuaense e estar finalizando mais um período, mesmo com as 

dificuldades conseguirá levar adiante com muita fé em Deus. Com relação 

as suas denúncias e indagações, espera que sejam solucionados e que sirva 

de exemplo para que não venha acontecer, e que sejam respeitados os 

direitos das crianças especiais. O vereador Sebastião Santana agradeceu a 

todos os presentes e a Deus por mais um bimestre vencido, e que Nossa 

Senhora da conceição os abençoe. Ressaltou que ao voltar do recesso 

possam voltar com muita garra para mais um semestre. Agradeceu ao 

vereador Irineu Pandilha pela preocupação com as comunidades e o admira 

muito pela sua postura na Casa de Leis. Com relação ao que falou os nobres 



 

 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 

 

 

 

 
vereadores Dirceu, Carlinhos e Junior, disse que os vereadores têm seus 

discursos muito bonitos, mas na aprovação do Projeto de Lei de nº 

020/2022, os vereadores da situação foram praticamente agredidos; o 

vereador Dirceu na votação do referido projeto chegou atrasado e logo em 

seguida saiu da sessão. Por fim, disse que não veio para puxar a orelha de 

ninguém e ninguém vai lhe ver postando em face, mas podem ter certeza 

que jamais se calará. O vereador Paulo Ronald saudou a todos e usou do 

espaço para responder algumas indagações, com relação a regional do 

Charapucu, foi ouvido uma tia da criança e ela desconhecia a situação, 

inclusive mora bem próximo a escola Reinaldo Homobono, disse que pediu 

a Marcia que quando viesse m Afuá lhe procurasse para averiguações, e se 

for verdade providências serão tomadas. Os casos de pedofilia que o 

vereador Carlinhos citou, a secretaria de Educação só poderá tomar 

providências depois de encerrar o processo, antes disso seria imprudência; 

se forem culpados, têm que pagar pelos erros. Com relação as escolas do 

município, foram construídas duas escolas pela administração, tem também 

trinta e seis escolas sendo reformadas, e dentre essas está a escola 

Malaquias Pontes, então o prefeito não está negligenciando, muito pelo 

contrário, continua trabalhando pelo município. Disse ainda que fez um 

acordo de cavalheiro com o vereador Carlinhos, sobre sua publicação no 

face, que um senhor do rio Baiano alugou um espaço para a prefeitura e 

não recebeu nada, o vereador vai retirar a postagem, pois a prefeitura não 

deve nada a essa pessoa. Desejou a todos um excelente trabalho em prol do 

município de Afuá. A palavra foi concedida ao vereador Altemis Monteiro, 

que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pelo momento de estar 

encerrando o primeiro semestre, cada vereador tem direito de pensar ou 

agir, e se errar tem que reconhecer seus erros, mas é bendito quem os 

reconhece. O vereador tem um papel muito importante que é legislar e 

fiscalizar, vivemos em um país democrático, onde todos podem agir 

conforme suas consciências. A vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a 

todos e falou ao vereador Irineu que já ligou para a secretaria de Educação, 

sobre o fato que vossa excelência citou, realmente um fato desagradável que 

ocorreu, mas a professora tem suas justificativas, e espera que tudo seja 

resolvido. Sobre os professores que atuam na educação é bem difícil, a 

secretaria tem alguns professores com essa qualificação, mas não se sentem 

seguros em atuarem nessa área. Agradeceu a todos os presentes, e que 

tenham esse respeito mútuo, pois estão só de passagem. Como falou o 

vereador Junior Borges, que quem vai decidir é o povo, se saem ou ficam. 
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Sobre o que foi postado nas redes, coisas boas e ruins, e as ruins 

prejudicaram sua filha, abalando o seu psicológico, e todos sabem o quanto 

é difícil. Desejou a todos um bom recesso. O senhor Presidente 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por tudo e as vereadoras Edna 

Ferreira e Núbia Lacerda pelo companheirismo nesta Casa de Leis. 

Agradeceu também a todos os vereadores pelo tratamento cordial e pediu 

desculpas pelos erros cometidos e se foi deselegante. Pediu a Deus que dê 

forças a cada vereador para continuar na caminhada e pediu cuidado com 

as postagens para não magoar ninguém. Desejou um excelente recesso. 

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 08 de agosto de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 

Sebastião Dias”, em 30 junho 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.  
 


