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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 25 de feveiro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. José Borges da Silva Júnior. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 Terceira Reunião Ordinária do segundo período legislativo 
da primeira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência da 
vereadora Maria Núbia Lacerda, segunda secretária da Mesa, que está em 
tratamento de saúde em Macapá, e solicitou ao vereador José Borges da Silva 
para assumir a segunda secretaria. 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 correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da 
Trigésima Primeira Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 
2021. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, passou a primeira parte da Ordem do Dia, o senhor 
Presidente, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Requerimento de Nº 001/2021, de autoria do vereador José Carlos N. dos 
Santos do PCdoB, que solicita a limpeza do Furo que dá acesso do rio 
Serraria Grande para o rio Serraria Pequena. Após a leitura, o senhor 
Presidente passou ao autor do requerimento para encaminhar a discussão 
em Plenário. O vereador José Carlos usou do espaço para justificar seu 
requerimento dizendo que a referida solicitação se faz necessária devido 
que o mencionado furo se encontra em situação precária de navegação por 
parte das pessoas que utilizam o mesmo. Vale ressaltar que sua limpeza, 
agilizará o tráfico de embarcações de pequeno porte, facilitando assim o 
deslocamento dos moradores e localidades adjacentes e ajudando no 
desenvolvimento da região. Pediu o apoio para aprovação do requerimento 
em questão. Como não houve discussão, colocou em votação o referido 
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requerimento, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 
002/2021, de autoria do vereador José Carlos N. dos Santos do PCdoB, que 
solicita a construção de um Posto de Saúde na comunidade São Raimundo 
no rio Serraria Grande. Feita a leitura, passou ao autor do requerimento 
para encaminhar à discussão do Plenário. O vereador José Carlos usou da 
palavra para justificar que esse requerimento se dá, levando-se em 
consideração a população que reside naquele perímetro e que muito se 
ressente pela falta de um posto de saúde, aonde possam recorrer em caso de 
necessidade e as vezes tem que se deslocar para um local mais distante. 
Informou ainda que com a referida construção beneficiará os moradores do 
rio Serraria Grande, Limão, Biribá e Antonino. Pediu o apoio e a 
compreensão de vossas excelências na aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão o referido requerimento 
e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento 
de Nº 001/2021, de autoria do vereador José Borges da Silva, que seja 
acrescentado na Programação da Caravana da Cidadania, as Comunidades 
São José do Curupaxi, Comunidade Santo Expedito e Comunidade São 
Benedito. Feita a leitura, o senhor Presidente concedeu a palavra ao autor 
do requerimento para encaminhar à discussão do Plenário. O vereador 
Junior Borges usou da palavra para justificar o seu requerimento, que em 
visita à comunidade de São José do Curupaxi, observou-se que a mesma irá 
atender as necessidades de mais de cem famílias, abrangendo os rios 
Araroca, Curupaxizinho e Furo Grande. Estende-se também as 
comunidades São Expedito e São Benedito, ambas no Bairro do Capim 
Marinho. Esta ação irá atender os moradores de área de invasão, os 
mesmos necessitam de uma atenção especial por se tratar de pessoas mais 
carentes dentro da área urbana deste município. Pediu o apoio, 
compreensão e o voto de vossas excelências para a aprovação do 
requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão o 
referido requerimento e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Solicitou Ainda ao servidor Antonio serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do Requerimento de Nº 001/2021, de autoria do 
vereador Irineu Pandilha Pinheiro do PT, que solicita a instalação de um 
sistema de abastecimento de água, bombas, canos padronizados na 
comunidade São José, no alto Charapucu. Após a leitura, o senhor 
Presidente passou a palavra ao autor do requerimento, vereador Irineu 
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Pandilha para encaminhar à discussão do Plenário, justificando que a 
população que reside naquela localidade desde sempre vem sofrendo com 
este problema relacionado ao abastecimento de água, seja para o preparo 
dos alimentos, ou para a realização das tarefas mais básicas do dia a dia. 
Com certeza com esse serviço estarão ofertando uma melhor qualidade de 
vida a todos que forem beneficiados. Pelo exposto pediu o apoio e o voto de 
vossas excelências na aprovação do requerimento em questão. Colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para dar continuidade à leitura do Projeto de Lei 001/2021, 
de autoria do Poder Executivo Municipal, a partir do artigo 29. Após a 
leitura, verificando não haver mais matéria para a primeira parte da ordem 
do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia. O senhor Presidente 
informou aos senhores vereadores que temos na pauta de hoje o Projeto de 
Lei de nº 004/2021, de autoria do Executivo Municipal, que Cria o 
Departamento e Diretor de Departamento no âmbito do Executivo 
Municipal, e como trata-se de uma exigência do TCM-PA, com fins de 
regularização deste cargo, assim como foi criado no Legislativo Municipal, 
e para que esta matéria possa tramitar nesta reunião, submeteu a dispensa 
do Parecer da Comissão Competente a respeito da referida matéria. 
Colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor Antonio serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei de Nº 
004/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe 
sobre a Criação do departamento de contratos e convênios e diretor de 
departamento de contratos e convênios na secretaria municipal de gestão, 
artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e 
posterior votação. Feita a leitura artigo por artigo e não havendo nenhuma 
discussão, o senhor Presidente colocou em votação o referido projeto, sendo 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente informou que a matéria 
será encaminhada ao Executivo Municipal para as devidas providências e 
verificando não haver mais matéria para a segunda parte da ordem do dia e 
nem oradores nas Explicações Pessoais e nada mais tendo a tratar na 
presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o 
dia 26 de fevereiro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 25 de fevereiro de 2021. Com a presença dos senhores 
vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria B. Ferreira, José Borges da 
Silva Júnior, Altemis Monteiro Fernandes, Sebastião Baia Santana, 
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Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald F. Pereira, Irineu Pandilha 
Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de lima Silveira.  
 
  
 
 
 
 
 
 


