
 
 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 

 
 
 
 
  

 
 
Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 25 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 vinte e cinco 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 Nona Sessão Ordinária do segundo período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a servidora Ana Maria 
Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
referida  sessão e justificou a ausencia do vereador Dirceu Silveira por motivo 
de doença. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente solicitou 

ao servidor Antonio Serrão  a leitura das correpondências: Ofício Circular de 
nº 017/2022-SEMED, em 24 de outubro de 2022. Encaminhamento do 
Edital de Convocação para Eleição do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Feita a leitura, 
verificando não haver oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura do resumo da Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
realizada em 19 de outubro 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, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 
026/2022, de 09 de setembro de 2022, de autoria do Executivo Municipal. O 
senhor Presidente verificando não haver mais matéria para a primeira 
parte da ordem do dia, passou a segunda parte da ordem do dia, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão a leitura do Parecer em Conjunto de nº 
002/2022, 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 de nº 027/2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. O senhor Presidente passou a relatora da Comissão 
de Justiça Ver. Núbia Lacerda para encaminhar o Parecer a discussão do 
Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que a Lei de nº 271 já 
existe, trata-se da junta médica, e não funciona, pois um dos requisitos é ter 
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médicos peritos, e a dificuldade é trazer esses médicos e até agora não 
conseguimos. Como exemplo citou que na Unidade Mista existe aparelho de 
ultrassonografia, mas não existe médico para operá-lo; considerou essa 
alteração legal diante da Lei. Pelos motivos expostos, pediu a aprovação dos 
nobres pares. O senhor Presidente colocou em discussão o referido parecer, 
o vereador Junior Borges usou da palavra cumprimentando a todos, disse 
que fica triste quando ver um parecer que prioriza contestar atestado, e o 
município tira a responsabilidade dele e joga no colo da população. O 
servidor já não é tratado com o devido respeito, e ainda vão questionar o 
servidor no caso de doença, o município deve avançar e não retroceder, já 
existe um projeto aprovado com uma junta médica, e aqui está se 
retrocedendo quando se tira que o médico tem que ser perito. Por fim, 
pediu aos nobres pares que tratassem esse caso com carinho, pois se o 
município não tem como trazer esse médico legista, imagine a população 
que ganha um salário mínimo. Seu voto foi contrário ao parecer. A palavra 
foi concedida ao vereador Paulo Ronald, que cumprimentou a todos e 
ressaltou que era somente para contrapor a ideia do nobre vereador Junior, 
disse que respeita sua ideia, mas estavam discutindo e votando o parecer, 
onde diz se é legal ou não a lei. Disse também que em vez de retroagir o 
município está prosseguindo, e sabe-se da necessidade que todo município 
tem de trazer uma junta médica, que servirá para homologar os 
documentos de saúde e encaminhar aos órgãos competentes, o INSS tem sua 
própria junta médica e é ele quem vai aposentar. Então é necessário esse 
esclarecimento da verdade. O vereador Junior Borges usou da palavra e 
ressaltou que como o vereador Paulo Ronald fez esse esclarecimento, mas é 
uma responsabilidade do município, se é difícil para o município conseguir 
esse perito e arcar com essas despesas, imagine para o servidor quando 
precisar desse serviço. Como ninguém mais discutiu, o senhor Presidente 
colocou em votação o Parecer em questão, sendo aprovado por 07 (sete) 
votos a favor e 02 (dois) contrários. Solicitou ao servidor Antonio Serrão a 
leitura do Projeto de Lei de nº 027/2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal de nº 271/2007, que 
Dispõe sobre a Criação da Junta Médica Oficial do Município de Afuá e dá 
outras providências. O senhor Presidente colocou em discussão por parte 
dos senhores vereadores o projeto de lei em questão, como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por 07 (sete) votos a 
favor e 02 (dois) contrários. Em seguida, solicitou ainda ao servidor 
Antonio Serrão a leitura do Parecer em conjunto de nº 001/2022, da 
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Comissão de Justiça, Constituição, Legislação e Redação de Leis e 
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente, sobre 
o Projeto de Lei de nº 030/2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. O senhor Presidente passou a palavra ao relator da Comissão de 
obras, Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente, para encaminhar o 
Parecer a discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que 
o Projeto de Lei 030/2022, que Dispõe sobre a proibição de tráfego de 
veículos automotores no âmbito urbano municipal, e dá outras 
providências, com a finalidade de regulamentar na legislação Municipal a 
respeito do assunto em questão. Nesse sentido, Afuá necessitava de uma Lei 
para amparar e dar legalidade a proibição do tráfego de veículos 
automotores, e com a aprovação desta matéria, tanto a polícia como a 
fiscalização municipal, terão suporte legal para coibir qualquer 
irregularidade contrária e que venha a infringir o aqui disposto. Ressaltou 
ainda, que considera o projeto de Lei de nº 030/2022-GAB/PMA, 
constitucional, legal e no mérito votou pela sua aprovação, solicitando aos 
nobres pares que também o aprovem. Como ninguém mais discutiu, 
colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor 
Presidente, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei 
de nº 030/2022, que Dispõe sobre a proibição do Tráfego de Veículos 
Automotores no âmbito urbano municipal, artigo por artigo, para 
discussão, apresentação de emendas, (se houver) e posterior votação. Após a 
leitura do Preâmbulo e do Art. 1º, o senhor Presidente colocou em 
discussão. O vereador Paulo Ronald pediu que seja feito uma redação para 
melhor adequar o referido projeto, ficando o preâmbulo com a seguinte 
redação: Dispõe sobre a proibição do tráfego de veículos automotores no 
âmbito urbano e passarelas das vias públicas do Município de Afuá-Pará, e 
dá outras providências. Continua em discussão, como ninguém mais 
discutiu, passou ao Artigo 2º e seu Parágrafo Único, o senhor Presidente 
colocou em discussão, o vereador Junior Borges fez uso da palavra dizendo 
que foi criado no município e sua cultura vem se evoluindo, a tecnologia 
vem avançando, e gostaria que fosse liberado a cadeira elétrica, em respeito 
aos cadeirantes. Continua em discussão, o vereador Paulo Ronald ressaltou 
que a cadeira elétrica não é tida como veículo. Como ninguém mais discute, 
passou a leitura dos Artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Feita as devidas leituras, o 
senhor Presidente colocou em discussão os referidos artigos, e como 
ninguém discutiu, colocou em votação o Projeto de Lei de nº 030/2022, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, sendo o mesmo aprovado por 
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humanidade. Em discussão a emenda apresentada pelo vereador Paulo 
Ronald ao preâmbulo do projeto, como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovada por unanimidade.   O senhor Presidente informou 
que as matérias aprovadas seriam encaminhadas ao Chefe do Poder 
Executivo para as devidas providências. Verificando não existir 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 ao vereador Paulo Ronald, que cumprimentou a todos e ressaltou 
que quando mencionou a palavra verdade, não quis dizer que o vereador 
Junior Borges falta com a verdade, ou qualquer outro colega, falou que é 
entendimento daquilo que se tem na Lei, Vossa Excelência entende de uma 
forma e o governo entende de outra. E com relação ao projeto da junta 
médica, no entendimento do Executivo é para os servidores terem 
melhorias e não para dificultar, pois não pode questionar um laudo médico. 
O vereador Junior Borges cumprimentou a todos e se dirigiu ao líder de 
governo, para que seja verificado junto a secretaria de Educação, se é do 
conhecimento da secretaria e do Gestor Municipal, que a quadra de em 
anexo à escola Frei Faustino Legarda, está sendo cobrado um horário de 
dez reais, tanto para os alunos quanto para os demais jovens daquele 
bairro. Disse que se tiver realmente acontecendo, não acha justo, e gostaria 
que providências fossem tomadas, caso contrário essa Casa deveria tomar, 
sendo que a data de ontem a referida escola recebeu do PDDE R$ 20.050,00, 
justamente para custeios básicos, e recebeu também do FUNDEB 
aproximadamente setenta e dois milhões de reais, e muitos jovens deixam 
de praticar esporte por não ter esse valor de dez reais. Pediu para que tome 
as devidas providências. O vereador Irineu Pandilha cumprimentou a todos 
os presentes e ressaltou sobre as discussões levantadas no plenário da 
câmara, cada um tem entendimento diferente a respeito de qualquer 
situação. Com relação a junta médica, houve uma reunião à parte e foi 
discutido pelo vereador Borges, mas ficou para que o Plenário decidisse, 
todos sabem que o Plenário é soberano, e como foi aprovado trará mais 
dificuldades aos funcionários. A vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a 
todos e pediu aos vereadores para terem mais cuidado nas próximas 
sessões, quando há um parecer é votado em dois momentos, o primeiro 
momento é discutido a legalidade do projeto, e logo depois é discutido o 
projeto de lei. Outro assunto abordado foi com relação a moça violentada 
pelo marido, várias facadas no corpo, e a batalha dos médicos em estancar 
o sangramento, e depois foi encaminhada para Macapá. Disse que as 
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mulheres não merecem passar por isso e espera que a justiça seja feita. O 
senhor Presidente ressaltou que a prerrogativa é essa, o Plenário é 
soberano, no Artigo 28 do Regimento Interno diz que qualquer pessoa pode 
assistir, mas é proibido manifestações. 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 26 de outubro de 2022, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 25 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 e Irineu Pandilha 
Pinheiro. 
 
 
 
 
 


