
 
 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 Trigésima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2022, realizada em 27 de outubro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver. José Borges da Silva Junior. 
 
Aos vinte e sete 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 Primeira Sessão Ordinária do segundo período legislativo 
da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a ausência da 
primeira secretéria, vereadora Edna Maria B. Ferreira, solicitou a segunda 
secretária, vereadora Maria Núbia de Souza Lacerda, para assumir a primeira 
secretaria, e solicitou ao vereador José Borges da silva Junior, para assumir a 
segunda secretaria Solicitou a servidora Ana Maria Vaz Lobato para fazer as 
anotações necessárias para a digitação da ata referida  sessão. Dando inicio 
ao Pequeno Expediente, o senhor presidente verificando não existir 

correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima 
Sétima Reunião Ordinária, realizada em 21 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 
Ofício de nº 273/2022-GAB/PMA, da Justificativa e do Projeto de Lei de nº 
031/2022, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Afuá, 
para o Exercício Financeiro de 2023. Verificando não existir 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 de nº 
002/2022, da Comissão de Justiça, Constituição, Legislação e redação de 
Leis, sobre o Projeto de decreto Legislativo de nº 001/2022, de autoria do 
vereador Dirceu de Lima Silveira, que concede título de Cidadão Afuaense 
ao Pastor Custódio Dias de Almeida e dá outras providências. Após a 
leitura, concedeu a palavra a relatora da Comissão de Justiça, vereadora 
Núbia Lacerda, para encaminhar o Parecer a discussão do Plenário, que 
cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Dirceu Silveira pela 
brilhante iniciativa. Disse que quando trabalhou no CRAS como 
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coordenadora por três anos teve a oportunidade de conhecer o 
homenageado e presenciou a maioria dos trabalhos sociais, e já fazem onze 
anos que está no município de Afuá fazendo trabalhos relevantes para os 
mais necessitados. O parecer é correto mediante a legislação. Por esses 
motivos pediu a aprovação do mesmo. Continuou em discussão, e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo de nº 001/2022, que concede Título de 
Cidadão Afuaense ao pastor Custódio Dias de Almeida e dá outras 
providências, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e 
posterior votação. O senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de 
Decreto Legislativo de nº 001/2022, de autoria do vereador Dirceu Silveira, 
como ninguém discutiu, colocou em votação em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. O senhor Presidente informou que estarão reunindo com 
o vereador Dirceu Silveira com a finalidade de marcar a data em que será 
entregue a honraria ao homenageado. Verificando não existir mais matéria 
para a segunda parte da ordem do dia, passou às Explicações Pessoais, 
como não houve orador inscrito e nada mais tendo a tratar na presente 
sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 28 de 
outubro de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 
27 de outubro de 2022. Com a presença dos senhores vereadores: Nilton 
Paes Cardoso, Maria Núbia de Souza Lacerda, José Borges da Silva Junior, 
Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Rondineli de 
Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, Irineu Pandilha Pinheiro, 
José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


