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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 19 de outubro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 Quinta Sessão Ordinária do segundo período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência do 
vereador Dirceu de Lima Silveira 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 haver correspondências 
a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima Primeira Reunião 
Ordinária, realizada em 08 de agosto 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, o senhor Presidente ressaltou que as reuniões do mês de setembro, 
seriam nos dias 13, 14, 15 e 16, porém, conforme foi comunicado através da 
Portaria de nº 080, de 08 de setembro de 2022, que por motivo da conclusão 
da limpeza e demais serviços para que o prédio pudesse ser liberado, as 
reuniões foram transferidas para os dias 19, 20, 21 e 24 de outubro de 2022. 
Outrossim, como também foi informado na referida portaria, submeteu ao 
Plenário a votação para a mudança das datas das sessões, sendo o aprovado 
por unanimidade. Em seguida, solicitou ao servidor Antonio Serrão a 
leitura do Requerimento de nº 001/2022, de 10 de agosto de 2022, de autoria 
do vereador Rondineli Almeida Costa, que solicita a construção de um 
Posto de Saúde em Alvenaria, na Vila do Progresso, na Regional do Novo 
Progresso, e que o mesmo seja devidamente equipado com os materiais 
necessários para o seu funcionamento, dentro dos padrões adotados pela 
atual administração. Após a leitura, passou a palavra ao autor do 
requerimento para encaminhar o mesmo a discussão do Plenário, que 
cumprimentou a todos e ressaltou que em visita a aludida localidade foi 



 
 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 

 
 
 
 
solicitado pelos moradores da região a este representante do povo, para que 
intercedesse junto ao Chefe do Executivo Municipal, pedindo a referida 
construção, pois com a mesma haverá melhores condições para que o 
profissional desenvolva um bom trabalho, atendendo da melhor maneira 
possível, as pessoas que ali vão buscar cuidados para sua saúde. Pediu o 
apoio e a compreensão dos vereadores na aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.         
Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão a leitura do Ofício de nº 
240/2022-GAB/PMA, de 12 de setembro de 2022 e do Projeto de Lei de nº 
027 e da Justificativa anexa ao mesmo, de autoria do Executivo Municipal. 
Verificando não existir mais matéria para a primeira parte da ordem do 
dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, e como não houve matéria, 
passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Paulo Ronald, que cumprimentou 
a todos os presentes e parabenizou o presidente da câmara juntamente com 
o prefeito pela viabilidade do prédio, pois o mesmo estava bastante 
deteriorado e necessitava de uma reforma. Parabenizou também o 
Deputado Federal Joaquim Passarinho que disponibilizou a emenda para a 
ampliação e reforma do prédio. Por fim, comunicou a todos sobre o 
cursinho do ENEM, foi realizado a aula inaugural, e o prefeito 
disponibilizou as passagens para os alunos que queiram fazer a prova em 
Macapá, pois não conseguiram trazer o curso para ser ministrado no 
município. Verificando não existir mais oradores inscritos, o senhor 
Presidente agradeceu a todos e, principalmente, a Deus pelo retorno a esta 
Casa de Leis. Informou aos senhores vereadores que o servidor Antonio 
Serrão estará com o documento de entrega dos gabinetes, e que a câmara 
está com problema de energia elétrica, mas será tomado as devidas 
providências. Por fim, comunicou que amanhã estarão se reunindo com os 
vereadores de oposição e situação. 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 20 de outubro de 2022, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 19 de outubro 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 e José Carlos Nunes dos Santos.  
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