
 

 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 

 

 

 

 
     
Ata da Décima Oitava  Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 28 de junho de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos vinte e oito 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 Oitava Reunião Ordinária do Primeiro 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura e 
verificando a ausência da segunda secretária, a vereadora Maria Núbia de 
S. Lacerda, convidou o vereador Rondineli Costa para assumir a segunda 
secretaria da Mesa e justificou a ausência do vereador Junior Borges. 
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, ainda no pequeno expediente concedeu a 
palavra ao vereador Dirceu Silveira, que iniciou suas falas 
cumprimentando a todos os vereadores e parabenizou ao presidente 
pelos trabalhos realizados a frente do Poder Legislativo e agradeceu pela 
sua preocupação e sua força de vontade em lhes dar mais condições para 
exercerem seus trabalhos na Casa, isso é muito importante, e brevemente 
cada vereador terá o seu gabinete também. E falou que todos ficam 
felizes em saber que Afuá está avançando na questão da vacina, haja 
vistas que a partir de hoje já está liberado para as pessoas de 18 anos em 
diante, e fica feliz pois o seu filho já está sendo vacinado. E falou ainda 
que é oposição, mas não tem problema nenhum em entender e enxergar 
quando as coisas estão dando certo. E parabenizou o governo municipal 
por estar conseguindo alcançar essas metas, haja vistas que em muitas 
localidades ainda vai se alongar muito esse tempo para que isso venha 
acontecer, e desta forma a população de Afuá está sendo imunizada, e 
com isso vai diminuir os casos que vieram a tirar a vida de muitas 
pessoas queridas. O vereador Irineu Pandilha usou da palavra para 
cumprimentar a todos e agradecer ao Presidente da Casa pelos trabalhos 
realizados. E indagou a respeito da entrega de motores e disse que esteve 
na região do Charapucu e foi muito cobrado, como se o povo ribeirinho 
achasse que são os vereadores que estão fazendo  entrega de motores 
rabeta, e disse que gostaria de saber para poder explicar qual é o 
procedimento, quem pode receber, como é, pois ficam a mercê dessa 
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situação. Verificando não haver mais oradores inscritos, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima 
Quarta Reunião Ordinária, realizada em 19 de maio 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 Requerimento de nº 003/2021, datado de 20 de maio de 2021, de 
autoria do vereador José Carlos Nunes dos Santos, que solicita que a 
Secretaria Municipal de Saúde, crie o DISK AMBULANCHA 24 HORAS, 
com número específico para atender a população ribeirinha. Feita a 
leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao autor do requerimento 
para encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e 
falou que como já foi colocado em pauta na sessão do mês de maio e a 
pedido do vereador Paulo Ronald foi retirado, pediu a sensibilidade de 
todos os vereadores, pois a zona rural tem problemas seríssimos com 
relação essa solicitação de ambulancha, e a comunidade do Serraria 
Pequena elegeu dois vereadores e são cobrados de que não fazem nada. 
Pediu o apoio de todos os vereadores, pois é de suma importância esse 
setor específico, responsável para atendimento das chamadas 
emergenciais. O senhor Presidente colocou em discussão e como 
ninguém discutiu, passou à votação, sendo rejeitado por (06) seis votos 
contrários e (03) três a favor. Tendo em vistas não haver mais matéria 
para a primeira parte da Ordem do dia, passou à segunda parte da Ordem 
do Dia, verificando não haver matéria, passou às Explicações Pessoais, 
pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, passou a palavra ao 
vereador Sebastião Santana, que iniciou suas falas cumprimentando a 
todos os presentes e ouvindo atentamente o questionamento do vereador 
Irineu sobre os motores rabeta, disse que cabe a cada vereador cobrar de 
seus representantes  deputados estadual e federal, que façam emendas 
para contribuir com o desenvolvimento do município. Por fim, disse que 
os seus deputados federais já fizeram várias emendas ao município de 
Afuá. O senhor Presidente usou da palavra para cumprimentar a todos os 
presentes, em especial aos ex-vereadores Narrinha Salomão e Manoel 
Jardim. E falou que sempre estão à disposição e que as pautas estão 
abertas vinte e quatro horas de uma semana para outra, e em todo 
parlamento existe situação e oposição, onde aprendem juntos. 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 29 de 
junho de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 
em 28 de junho de 2021. Com a presença dos Senhores Vereadores: 
Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Altemis Fernandes 
Monteiro, Sebastião Baia Santana, Rondineli de Almeida Costa, Paulo 
Ronald França Pereira, Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos 
Santos e Dirceu de Lima Silveira. 


