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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2022, realizada em 28 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 oito 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 Segunda 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. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente 
verificando não existir correspondências a serem lidas e nem oradores 

inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata 
da Vigésima Oitava Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 
2022. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, como não houve matéria na 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 
002/2022, da Comissão de Justiça, Constituição de Leis e Comissão de 
Agricultura, Industria, Comercio e Defesa do Consumidor, sobre o Projeto 
de Lei de nº 028/2022, de 18 de outubro de 2022, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo Municipal. Após a leitura, o senhor Presidente passou ao 
relator da Comissão de Agricultura, Industria, Comercio e Defesa do 
Consumidor para encaminhar a discussão do Plenário. O vereador 
Sebastião Santana cumprimentou a todos e ressaltou que o projeto destaca 
a criação do Comitê Gestor Municipal, que tem por objetivo gerir soluções 
para promover o desenvolvimento econômico e social, usando para isso o 
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado as 
microempresas e empresa de pequeno porte. Destaca ainda, a criação da 
sala de empreendedor, para atendimento de todas as ações burocráticas 
necessárias a abertura, regularização, baixa de empresas e demais atos que 
envolvam órgãos de outras esferas públicas, agilizando dessa forma as 
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exigências e facilitando a vida do empreendedor. Outrossim, informou que 
a matéria em seu art. 5º, parágrafo 2º, informou que ficam reduzidos a zero 
os valores das taxas e demais custos a abertura, alteração, inscrição, 
registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, correspondentes 
renovações, atualizações e demais atos relativos ao MEI, agricultor familiar 
e ao artesão. As comissões entendem que o Projeto vem trazer avanços 
significativos, facilitando e agilizando o empreendedorismo no município e 
desta forma, verificando sua normalidade, considerou o mesmo, 
constitucional, legal e no mérito votou pela sua aprovação, solicitando aos 
demais pares que também o aprovassem. O senhor Presidente colocou em 
discussão o Parecer em questão, como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 028/2022, que 
Institui no Município de Afuá, o tratamento diferenciado e favorecido ao 
microempreendedor individual e também de pequeno porte, artigo por 
artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior 
votação. Feita a leitura do preambulo e do art. 1º, o senhor presidente 
colocou em discussão, como ninguém discutiu, solicitou a leitura do art. 2º, 
incisos e parágrafos. Após a leitura, colocou em discussão, como ninguém 
discutiu, passou a leitura do art. 3º, parágrafo e incisos. Após a leitura, 
colocou em discussão. O vereador Paulo fez uma correção, onde se ler 
parágrafo, leia-se: parágrafo único. Continuou em discussão, como mais 
ninguém discutiu, passou a leitura do at. 4º e seus incisos, art. 5º, incisos e 
parágrafos. Feita as devidas leituras, colocou em discussão, como ninguém 
discutiu, passou ao art. 6º, parágrafo e incisos. O vereador Paulo Ronald fez 
uma correção, onde se ler parágrafo, leia-se parágrafo único. Continuou em 
discussão, e como ninguém discutiu, passou a leitura do art. Art. 7º, art. 8º e 
incisos, art. 9º, incisos, alíneas e parágrafo único. Após a leitura dos 
referidos artigos, colocou em discussão, e como ninguém discutiu, passou ao 
art. 10, art. 11, art. 12, seus incisos e parágrafo único, art. 13, art. 14, seus 
incisos e parágrafos. Feita a leitura, colocou em discussão, como ninguém 
discutiu, passou a leitura do art. 15, 16, parágrafos e alíneas, 17 e incisos, 
art. 18, parágrafos e incisos, \art. 19, incisos e parágrafo único. Feita as 
devidas leituras, colocou em discussão, como ninguém discutiu, passou a 
leitura do art. 20 e parágrafo único, art. 21, parágrafos e incisos, art. 22, 
parágrafos e incisos, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 e art. 27 e parágrafos. 
Após as leituras dos referidos artigos, colocou em discussão, como ninguém 
discutiu, passou ao art. 29 e seu parágrafo. Em discussão, o vereador Paulo 
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Ronald fez uma correção, onde se ler parágrafo, leia-se parágrafo único. 
Continuou em discussão. Como ninguém mais discutiu, passou a leitura dos 
art. 30, incisos e parágrafos, art. 31 e incisos, art. 32 e incisos, art. 33 e 
incisos, art. 34 e parágrafos, art. 35 incisos, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39 e 
art. 40. Feita a leitura dos referidos artigos, colocou em discussão, como 
ninguém discutiu, passou a leita do 41, art. 42 e parágrafos, art. 43 e 
parágrafo único e incisos, art. 44, incisos e parágrafo único, art. 45 e 
parágrafos, art. 46 e parágrafos, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50 e parágrafo 
único, art. 51 e parágrafo único art. 52 e art. 53. Após as devidas leituras, o 
senhor Presidente colocou em discussão, como ninguém discutiu, colocou 
em votação o Projeto de Lei de nº 028/2022-GAB/PMA, de 18 de outubro 
2022, sendo aprovado por unanimidade. O senhor Presidente colocou em 
discussão as emendas de correção do nobre vereador Paulo Ronald, como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovadas por unanimidade. 
Informou que a matéria seria encaminhada 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 José 
Carlos, que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que em conversa 
com o vereador Paulo Ronald sobre o que vem acontecendo em algumas 
regionais, na Serraria Pequena caiu uma criança do catraio, e o diretor foi 
chamado, mas quem está respondendo pela regional não é o secretário, mas 
sim um professor chamado Tiago, e no rio Biribá a merendeira contratada, 
e outra moça que não tem vínculo nenhum com a prefeitura trabalha a 
tarde; então, o diretor não tem noção do que vem acontecendo, se acontecer 
algo com essa moça, de quem é a responsabilidade, pois os responsáveis da 
regional não fazem nada, o prefeito e o secretário podem não ter 
conhecimento da situação. A empresa do senhor Abenil em todas as 
regionais está deixando as obras inacabadas, na Serraria Grande também, 
marcou uma audiência com o promotor, pois já fez a denúncia e o 
empreiteiro vai ser chamado, pois deixou o telhado aberto, danificou uma 
televisão que os professores compraram, isso lhe entristece muito; e não se 
trata de situação e oposição. Vereador Núbia, se vossa excelência quiser 
pode ir fazer uma visita nas regionais, o desconforto que esses professores e 
alunos passam, pois até o gerador queimou da referida escola. O vereador 
Sebastião Santana cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus 
por estarem reunidos mais uma vez em prol dos munícipes. Com relação ao 
que falou o vereador Carlinhos, realmente tem algumas obras que não 
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terminaram, e tem reforma de escola que foi feita esse ano e precisa de 
outra reforma. Na Ilha do Pará tem várias obras inacabadas que precisam 
ser fiscalizadas e finalizadas, convidou o vereador Altemis para fazerem 
uma visita na regional para fiscalizarem o que está ocorrendo no município. 
O município de Afuá se destaca como o melhor do Marajó, com exceção do 
município de Breves. Outro assunto abordado, disse que em reunião com o 
senhor prefeito conversou sobre a secretaria de Saúde, que quem fez a 
planilha da Ilha do Pará deixou fora o rio Arangona de uma visita, e isso 
não poderia acontecer, pois o rio Maniva fica distante do rio Arangona, e a 
comunidade ficou sem atendimento. 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 22 de novembro 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 Irineu Pandilha 
Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


