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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 23 março  de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 Quinta Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 
atual Legislatura. Justificou a ausência da vereadora Edna Maria B. Ferreira, 
primeira secretária da Mesa, que está em ttratamento de saúde em Macapá, e 
solicitou a segunda secretária vereadora Núbia Lacerda para assumir a 
primeira secretaria, e convidou o vereador Sebastião B. Santana para assumir 
a segunda secretaria da Mesa. Justificou ainda a ausência do vereador Dirceu 
Silveira, que se encontra em Macapá em tratamento de saúde. Solicitou a 
servidora Joelma Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para 
a digitação da ata desta sessão. Tendo em vistas que as reuniões do mês de 
março de 2021, segundo o calendário aprovado, estavam marcadas para os 
dias 16,17, 18 e 19 de março, porém, devido a pandemia do covid-19, houve um 
acordo para a transferência das mesmas para os dias 23, 24, 25 e 26 de março, 
desta forma para tornar legal esta ação, o senhor Presidente submeteu a 
votação sobre a mudança das datas, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
inicio ao pequeno Expediente, o senhor Presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura das correspondências: Ofício 
Circular nº 005/2021-GAB/SEMUSA/PMA, de 22 de março de 2021. Após a 
leitura, verificando não haver oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Primeira Reunião 
Ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2021. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, na primeira parte da Ordem do Dia, o 
senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
apresentação dos Requerimentos nº 001 e 002/2021, de autoria do vereador 
Paulo Ronald França Pereira. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Requerimento nº 001/2021, de autoria da vereadora Edna 
Maria B. Ferreira, que solicita em caráter de urgência, a construção de uma 
escola, denominada Hermínio Macedo, com duas salas de aula dentro dos 
padrões adotados pela atual administração municipal, na localida Rio Limão, 
mas precisa mente no terreno do senhor Jorge Macedo. Após a leitura, 
verificando a ausência da autora do requerimento, o senhor Presidente 
submeteu à discussão do Plenário, e como ninguém discutiu, colocou em 
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votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Requerimento nº 002/2021, de 25 de 
fevereiro de 2021, que solicita a construção de uma escola denominada 
Francisco de Assis, com duas salas de aula, dentro dos padrões adotados pela 
atual administração municipal, na localidade Ilha São Bernardo. Após a leitura, 
verificando a ausência da autora do requerimento, o senhor Presidente 
submeteu à discussão do Plenário, e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 
001/2021, de 25 de fevereiro de 2021, de sua autoria, para que determine em 
caráter de urgência, a ampliação da Escola Municipal Frei Faustino Legarda, 
localizada no Bairro Marinho, em mais quatro salas aulas. Feita a leitura, o 
senhor Presidente usou da palavra para encaminhar o mesmo à discussção do 
Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que o objetivo deste 
requerimento de ampliação da referida escola, é atender a grande demanda de 
estudantes que residem no Bairro do Capim Marinho, pois com o crescimento 
populacional, existe a necessidade de agregar mais alunos e o quantitativo de 
salas já não são suficientes para esta situação. Pediu o apoio e a compreensão 
dos senhores vereadores na aprovação do requerimento em questão. O senhor 
Presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por todos. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Ofício nº 073-GAB/PMA e do Projeto de Lei nº 005/2021, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Reajuste 
do salário base dos ACS e dos Agesnte de endemias, com base na Lei Federal 
nº 13.708, de 14/08/2018. Feita a leitura, tendo em vistas não haver mais 
matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou à segunda parte da 
Ordem do Dia, e como não houve matéria e nem oradores inscritos nas 
Explicações Pessoais, o senhor Presidente declarou encerrada a mesma e 
marcou a próxima para o dia 24 de março de 2021, às nove horas. Plenário Ver. 
“Raimundo Sebastião Dias”, em 23 de março de 2021. Com a presença dos 
Senhores Vereadores: Nilton Paes Cardoso, 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 e José Carlos Nunes dos Santos. 
 


