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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo de 2021, realizada em 04 de agosto de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 
nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor 
presidente verificando haver quorum, invocando a benção e a preoteção 
de Deus, declarou aberta a Vigésima Segunda Reunião Ordinária do 
Segundo Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as 
anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão. Dando inicio 
ao Pequeno Expediente, o senhor presidente verificando não haver 
correspondência a ser lida, com o tempo máximo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a 
todos os presentes e ressaltou que tinha conversado anteriormente que 
não iria participar, mas resolveu participar. E ressaltou também sobre a 
secretaria de Meio Ambiente, onde as pessoas estão procurando os 
nobres vereaores para dizer que foi distribuído documentos aos donos de 
serrarias, plainadeiras, fabricantes de móveis em madeira, e que em outro 
momento já houve essa tentativa de legalização, e todos sabem que é o 
maior fomentador do município de Afuá; e também é difícil fazer essa 
legislação, por exemplo a EMAPA que não funciona cem por cento. E 
disse que gostaria que o vereador Paulo Malaquias e o vereador Junior 
Borges, as suas famílias são envolvidas com essa cultura, e sugeriu que 
fosse feito uma audiência pública, para discutir sobre esse assunto, pois 
muitas pessoas não têm esse conhecimento. E disse que não é contra a 
legalização, o que quer é que seja colocado para as pessoas com mais 
clareza, por exemplo, o Parque do Charapucu, as pessas saíram de lá por 
não poderem trabalhar no extrativismo, a maioria vem para a cidade.  
Após o pronunciamento do vereador Dirceu, ainda no pequeno 
expediente, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
resumo da Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária, realizada em 26 de 
junho de 2021. 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 para fazer a leitura do Ofício de nº 222/2021-GAB/PMA e 
do Projeto de Lei nº 011/2021, de autoria do Executivo Municipal, que 



 

 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 

 

 

 

 
Dispõe sobre a Taxa e a Regulação dos Serviços Públicos de Coleta, 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do Município de Afuá. 
O senhor Presidente informou que a matéria seria encaminhada as 
comissões competentes para o devido parecer e tendo vistas não haver 
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 Junior Borges, que cumprimentou os nobres 
vereadores e as pessoas presentes no Plenário. Convidou todos os 
vereadores para fazerem uma parceria com a direção do ensino médio, 
para entregarem os cartões de alimentação (merenda) aos alunos, pois foi 
a última recarga esse mês. Abordou também sobre o assunto da água do 
bairro do Capim Marinho, e disse que os vereadores não podem esquecer 
o propósito pelo qual foram eleitos, o bairro da Capim Marinho passa por 
essa falta de água. Como está vindo uma eleição para deputado estadual, 
federal, e Afuá tem como base dois deputados federais, chapa para 
deputado estadual está se compondo; então, pediu aos nobres pares para 
que pudesse se empenhar sobre o abastecimento de água daquele bairro, 
pedindo emenda parlamentar aos nobres deputados federais, assim 
podendo solucionar essa situação. Desejou um bom dia a todos. O 
senhor Presidente usou da palavra para cumprimentar todos os presentes 
e ouvindo atentamente o pronunciamento do nobre vereador Junior 
Borges disse que o Poder Legislativo não tem recurso para fazer 
parcerias, e que o caminho seria o Executivo, mas cada vereador tem seu 
livre arbítrio se quiser ajudar. E disse que foi comentado também pelo 
vereador Junior Borges sobre a água do Capim Marinho, é uma luta muito 
grande que o governo municipal travou com vários governos, pois 
prometeram e não cumpriram; e disse ainda que não sentiu firmeza nas 
falas do atual governador, todos sabem que os entraves acontecem, e 
aqui não é diferente, as empresas que vieram tanto no PECS I e II, quando 
viram a realidade de Afuá, foram embora. Por fim, falou que espera que 
essa situação seja resolvida. Não existindo mais oradores inscritos e 
nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a 
mesma e marcou a próxima para o dia 05 de agosto de 2021, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 04 de agosto de 
2021. Com a presença dos Senhores Vereadores: Nilton Paes Cardoso, 
Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, Altemis 
Fernandes Monteiro, Sebastião Baia Santana, 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.     
 
 
  


