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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 29 de abril de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 Décima Primeira Reunião Ordinária do 
Primeiro Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Justificou a ausência dos vereadores José Carlos e Dirceu 
Silveira. Solicitou a servidora Ana Maria V. Lobato, 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 a vereadora Núbia Lacerda, que cumprimentou a 
todos os vereadores e demais funcionários da Casa e ressaltou a respeito 
da fiscalização aos cuidados da pandemia, e ressaltou ainda que o 
vereador Paulo esteve nessa função até o ano passado e sabe como é 
difícil lidar com o povo. Na semana foi a Macapá e o barco estava 
superlotado e foi informada de que a equipe de fiscalização tinha acabado 
de sair e tinha um pessoal que estava esperando só a equipe sair para 
adentrar, ou seja, a responsabilidade da população não existe. Tem 
certeza que muitos daqui já foram vitimas dessa doença, e é um apelo 
para que o legislativo não deixe essa função somente para quem está 
fiscalizando e nem para o executivo, os vereadores podem também fazer 
a sua parte e pedir encaracidamente que a população obedeça o decreto, 
pois o gestor fez o que tinha de fazer, não vai agradar todo mundo, como 
nenhum outro vai agradar, mas foi a melhor forma possível, pois o 
resultado está chegando que são os menores índices dessa doença. A 
seguir, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do resumo da Ata da Sétima Reunião Ordinária, realizada 
em 25 de março 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, o senhor 
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a 
leitura do Requerimento de nº 004/2021, de autoria da vereadora Maria 
Nubia de Souza Lacerda, que solicita ampliação da Escola Castelo 
Branco, com mais duas salas de aula, no furo dos Porcos, zona rural do 
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município.  Feita a leitura, o senhor Presidente passou a palavra a autora 
do requerimento para encaminhar à discussão do Plenário, que 
cumprimentou a todos e verificando a necessidade de ampliar o espaço 
escolar para motivar tanto os profissionais, quanto os alunos a 
desenvolver com mais segurança e eficácia seus propósitos estudantis, 
tendo em vista a atual pandemia que o mundo enfrenta. Pediu aos nobres 
pares a apreciação e aprovação do requerimento em questão. O senhor 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 004/2021, de 27 de abril 
de 2021, de autoria do vereador Altemis F. Monteiro, que solicita a 
construção de um Posto de Saúde em alvenaria, na comunidade São 
José, localizado, no Rio Morcego, na Regional do Fábrica, nos atuais 
padrões adotados pela atual administração municipal. Feita a leitura, o 
senhor Presidente concedeu a palavra ao autor do requerimento para 
encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e 
ressaltou que a referida construção se faz necessária, tendo em vista o 
posto existente ser construído em madeira e no modelo antigo que não 
mais faz jus às necessidades dos moradores e de todos os que precisam 
dos atendimentos básicos de saúde na regional. Solicitou aos nobres 
pares a apreciação e aprovação do requerimento em questão. O senhor 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão Ribeiro para fazer a leitura do Requerimento de nº 005/2021, de 27 
de abril de 2021, de autoria do vereador Altemis F. Monteiro, que solicita a 
ampliação da Escola Antonio Pinto Fagundes, com mais 02 (duas) salas 
de aula, na Regional Maniva, nos atuais padrões adotados pela atual 
administração municipal. O senhor Presidente passou a palavra ao autor 
para encaminhar à discussão do Plenário, e ressaltou que a referida 
escola só tem quatro salas de aula e necessita de mais duas, por se tratar 
de uma escola pólo que atende uma demanda expressiva de alunos. 
Outrossim, durante o horário da manhã existem duas turmas que 
estudam no pátio da referida escola e com isso, alunos e professores 
deixam de realizar um atendimento educacional mais eficaz. Solicitou aos 
nobres pares a apreciação e aprovação do requerimento em questão. O 
senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a apresentação do 
Requerimento 002/2021, de autoria do vereador Irineu Pandilha Pinheiro e 
do Requerimento de nº 001/2021, de autoria do vereador Rondineli de 
Almeida Costa. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
apresentação dos Requerimentos de nº 006, 007 e 008/2021, de autoria do 
vereador Paulo Ronald F. Pereira. Solicitou ainda ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura dos Requerimentos de nº 007 e 008/2021, de 
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autoria da vereadora Maria Nubia de Souza Lacerda. O senhor Presidente 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Ofício de nº 
141/2021-GAB/PMA e do Projeto de Lei de nº008/2021, que dispõe sobre a 
concessão de um terreno para construção de creche no Capim Marinho. 
Verificando não haver mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, 
passou à segunda parte da Ordem do Dia. Como existe uma urgência para 
votação do Projeto de Lei de nº 008/2021, de autoria do Executivo 
Municipal, inclusive para atender o prazo para garantir a construção de 
uma creche no bairro do Capim Marinho, o senhor Presidente submeteu 
ao Plenário a dispensa do parecer para que a matéria tramitasse na 
sessão. Colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei de nº 008/2021, de autoria do 
Executivo Municipal. Feita a leitura, o senhor Presidente colocou em 
discussão o projeto de lei em questão e como ninguém discutiu, colocou 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. A matéria foi encaminhada 
ao Executivo para as devidas providências. Verificando não haver 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 Altemis Monteiro, que cumprimentou a todos e 
agradeceu a Deus por mais uma sessão para cumprir o papel de 
representante do povo. Agradeceu também aos nobres pares pela 
aprovação de seus requerimentos, pois o povo das comunidades 
ribeirinhas precisa de atenção, assim como o povo da cidade também. O 
senhor Presidente usou da palavra para agradecer a Deus e aos senhores 
vereadores e ressaltou que o pedido de urgência do projeto, pois o 
prefeito estará em Belém assinando o convênio com o governo do estado, 
e este projeto teria que ser sancionado com a data de hoje, para que nada 
impeça a construção da creche, que trará grandes benefícios ao povo de 
Afuá. 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 30 de abril de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião 
Dias”, em 29 de abril 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 e Irineu Pandilha Pinheiro.  


