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Ata da Trigésima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 2022, 
realizada em 26 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 seis 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 Trigésima 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 da 
referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente 

solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura das correpondências: Convite-
Outorga de Grau: Cursos Pedagogia e Marketing Digital. Após a leitura, 
verificando não existir oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura do resumo da Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária, 
realizada em 20 de outubro 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 parte da Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do 
Dia. O senhor Presidente, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do 
Parecer em Conjunto de nº 001/2022, da Comissão de Justiça, Constituição, 
Legislação e Redação de Leis e Comissão de Agricultura, Industria, 
Comércio e Defesa do Consumidor, sobre o Projeto de Lei de nº 029/2022, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo. Passou a relatora da Comissão de 
Justiça, vereadora Núbia Lacerda, para encaminhar o Parecer a discussão 
do Plenário, que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que 
estavam apenas discutindo o Parecer do referido projeto, que institui no 
município de Afuá, o funcionamento do Comercio Ambulante no Âmbito 
Municipal, houve uma reunião de pauta para discutir, e foi feito algumas 
alterações nesse projeto, para que não houvesse perdas para os 
trabalhadores. Para adiantar na discussão fez uma emenda no Art. 3º, 
Inciso III, que comprove a residência de no mínimo um ano. Pediu a 
aprovação do referido projeto, pois se encontra dentro da lei. O vereador 



 
 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 

 
 
 
 
Dirceu Silveira cumprimentou a todos os presentes e ao ler atentamente o 
parecer concordou em regularizar os ambulantes no município de Afuá, em 
todas as cidades estão fazendo essa organização, tanto na questão financeira 
como no ambiental, e o município de Afuá tem potencial turístico, pois têm 
pessoas que vieram trabalhar, e hoje são grandes empresários, como por 
exemplo a Leila e o Nelinho. Por que a pessoa que queira vir se instalar 
tenha que ter pelo menos um ano de residência fixa para poder trabalhar? 
Não se pode tolher a pessoa de ganhar seu próprio sustento. Pelos motivos 
expostos declarou que seu voto foi contrário o parecer.  O vereador Paulo 
Ronald cumprimentou a todos os presentes e parabenizou a vereadora 
Núbia Lacerda pela relatoria do parecer, pois é favorável aos afuaenses que 
vão em buscas de seus sustentos, e vão ficar isentos de pagar qualquer taxa; 
e estando organizados poderão ir em busca de financiamento para melhor 
desenvolver seus trabalhos. Ressaltou que o desejo do gestor municipal é 
construir um shopping ou um camelódromo para que esses ambulantes 
tenham um local apropriado para exercerem seus trabalhos. A vereadora 
Núbia Lacerda disse que poderia até ser egoísmo da sua parte, mas fica com 
seus conterrâneos, pois são eles que fomentam a economia do município. 
Disse que foi questionada por um ambulante se iriam pagar alguma taxa, 
respondeu que não, mas tinha residir pelo menos um ano, assim não 
atrapalharia os ambulantes local. Continua em discussão. O vereador 
Irineu Pandilha cumprimentou a todos e ressaltou que quando trata-se de 
uma categoria que trabalha atualmente, seria interessante que a prefeitura 
fizesse uma reunião antes, ao aprovar um projeto vão ter que cumprir sem 
saber como foi feito. Disse que as modificações feitas nos dois parágrafos, 
foram louváveis, se as comissões se reunissem ficaria bem melhor. Disse 
ainda que não assinou o parecer por não concordar, pois é o presidente da 
comissão e não tomou conhecimento do assunto em questão, e o seu voto era 
contrário o Parecer. O vereador Paulo Ronald ressaltou que somente para 
título de colaboração, os ambulantes deveriam estar presentes na sessão, 
houve reunião sim com o chefe do poder executivo, se não se engana teve 
duas reuniões com a classe. Com relação as comissões o responsável pelo 
relatório é a relatora, os demais membros assinam concordando ou não; 
como alguns vereadores moram na zona rural fica difícil reunir todas as 
comissões, o relatório foi bem feito pela nobre vereadora, está dentro do 
que determina a Constituição Brasileira, e está favorecendo os ambulantes 
do município. O vereador Junior Borges ressaltou que o papel do executivo 
é reunir com a classe, e o poder legislativo deveria ter feito o mesmo quando 
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elaborou esse parecer, e acredita que não foi feito nenhuma reunião com os 
principais interessados, assim chegaria a uma conclusão. O vereador Paulo 
falou que as sessões são abertas ao público, mas não houve nenhum convite 
por parte deste Poder aos ambulantes. Como não houve mais discussão, o 
senhor Presidente colocou em votação o Parecer em questão, sendo o 
mesmo aprovado por 07 (sete) votos a favor e 04 (quatro) votos contrários. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 
029/2022, de autoria do Executivo Municipal, que Institui no Município de 
Afuá, o funcionamento do Comércio Ambulante e dá outras providências, 
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, como ninguém discutiu, passou ao Art. 2º 
e seus Incisos. Como já tem uma emenda no Parecer, o Inciso II ficou com a 
seguinte redação: O comerciante ambulante, estará isento de todas as taxas 
municipais para a comercialização em vias públicas do Município de Afuá, 
exceto nas datas festivas tradicionais como: Festival do Camarão, 
Festividade de Nossa Senhora da Conceição, bem como durante as 
comemorações do réveillon. O senhor Presidente colocou em discussão, 
como não houve discussão, passou a leitura do Art. 3º, seus Incisos e 
Parágrafos.  A vereadora Núbia Lacerda fez uma emenda no Inciso III, 
onde se ler “comprovante de residência há no mínimo dois anos neste 
município”, leia-se: comprovante de residência há no mínimo um ano neste 
município”. Continuou em discussão, o vereador Paulo Ronald fez uma 
emenda no mesmo artigo, que os ambulantes participar das três festas 
tradicionais, que não fosse exigido esse tempo de um ano. Continuou em 
discussão. O vereador Dirceu Silveira ressaltou que estão caindo em 
contradição, os ambulantes podem vir, ou seja, para fomentar a economia, 
e os que vem para morar tem que cumprir essa exigência de um ano. O 
vereador Paulo Ronald disse que se prestassem atenção no projeto, Vossas 
Excelências veriam que os ambulantes que vêm nas festas tradicionais não 
estão inclusos nas isenções de taxas, que seja criado um parágrafo, somente 
isentá-los de residência. Como ninguém mais discutiu, passou ao Art. 4º e 
Parágrafos e Art. 5º, Incisos e Parágrafos. Feita as devidas leituras, o 
senhor Presidente colocou em discussão. O vereador Paulo pediu que 
suprimisse o parágrafo primeiro. Continuou em discussão. Como ninguém 
discutiu, passou aos artigos 6º, 7º e 8º. Após a leitura, como não houve 
discussão dos referidos artigos, o senhor Presidente colocou em votação o 
projeto de lei em questão, sendo o mesmo aprovado por 07 (sete) votos a 
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favor e 04 (quatro) votos contrários. O senhor Presidente colocou em 
discussão as emendas apresentadas pelos vereadores Núbia Lacerda e Paulo 
Ronald, como ninguém discutiu, sendo aprovadas por unanimidade. O 
senhor Presidente ressaltou que já foi apresentado o Projeto de Lei de nº 
026/2022, que trata de alterações na Lei Municipal de nº 486/2022, nos 
artigos 15 e 19, somente para adequação da mesma as normas vigentes 
referentes as aposentadorias. Para que a matéria pudesse tramitar na 
referida sessão, solicitou aos nobres pares votação da dispensa de Parecer 
sobre o projeto em questão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do projeto de Lei de nº 
026/2022, que dispõe a alteração na redação da lei Municipal de nº 
486/2022, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se 
houver) e posterior votação. Após a leitura, o senhor Presidente colocou em 
discussão, e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente informou que as 
aprovadas serão encaminhadas ao Chefe Poder Executivo para as devidas 
providências e verificando não haver 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 Dirceu Silveira, 
cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que o projeto de lei sobre os 
ambulantes foi bastante discutido por todos os vereadores, e que ficou 
muito satisfeito, pois do jeito que veio o projeto para este Poder, não teria 
como votar; e é lógico que ninguém é obrigado a votar, seja contra ou a 
favor, vota conforme suas concepções. O vereador Paulo Ronald 
cumprimentou a todos os presentes e sobre a questão levantada pelo 
vereador Junior Borges sobre a quadra de esporte Frei Faustino Legarda, 
disse que conversou com a secretária de Educação e a diretora Dalsone, e 
adiantou a todos os vereadores o convite da diretora para conhecerem o 
projeto. A quadra é destinada aos alunos, e esses alunos não pagam para 
usá-la, os parceiros da escola também não pagam, é um projeto social, onde 
se faz uma pequena arrecadação de dez reais a hora, e esse dinheiro para as 
famílias mais carentes da comunidade para compra de uniforme escolar, 
remédios, gás. É do conhecimento do Ministério Público e do Juiz, e todas 
as prestações de contas constam em arquivo. O senhor Presidente 
cumprimentou a todos os presentes. Disse que lamenta muito, mas respeita, 
o Plenário é soberano, e cada parlamentar toma suas decisões e tem o poder 
do conhecimento. Mas o que lhe entristece é que na reunião de pauta do 
mês passado, pediu aos vereadores que não tragam fervor político para o 



 
 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 

 
 
 
 
plenário, porque não dá certo; o prefeito envia os projetos, mas o Poder 
Legislativo é soberano para decidir seu voto. Quando o vereador Irineu 
questionou da comissão não se reunir, a reunião começa toda terça-feira, e 
ele tem direito de verificar o que tem para a pauta e procurar sua comissão. 
Todos sabem que a prerrogativa da oposição é questionar, mas questionar 
dentro da legalidade. 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 27 de outubro de 2022, às nove horas. 
Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 26 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, José 
Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


