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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2021, realizada em 29 de junho de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 proteção de 
Deus, declarou aberta a Décima Nona Reunião Ordinária do Primeiro 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. 
Verificando a ausência da segunda secretária, a vereadora Maria Núbia de 
Souza Lacerda, convidou o vereador Altemis Fernandes Monteiro 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 correspondência a ser lida, concedeu a palavra ao 
vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a todos e disse que gostaria 
de fazer uma correção a respeito das requisições de combustível, e 
erroneamente acabou falando que estava viagem para Serraria Pequena, e 
disse ainda que em momento algum citou o nome da vereadora Edna, 
mas na requisição está viagem do secretário ao interior. E esclareceu 
também que ao comentar que as ligações da vereadora Edna são 
atendidas por parte do secretário, do diretor do hospital, mas em 
momento algum quis falar que ela faz essas ligações para resolver 
problemas pessoais e sim para resolver problemas da sociedade. Por fim, 
disse que respeita todos os vereadores, pois todos têm postura diferente, 
mas o respeito tem que estar acima de tudo. O vereador Irineu Pandilha 
usou da palavra e resaltou a respeito da situação colocada pelo vereador 
Sabá Santana sobre os motores rabeta, e disse ainda que o seu 
questionamento era sobre o procedimento de entrega, e ficou sabendo 
como funciona a situação pelo vereador Paulo. E disse ainda que não 
gostou da maneira em que o vereador Sabá falou, pois todos merecem 
respeito. Não havendo mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Quinta Reunião 
Ordinária, realizada em 20 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 
apresentação dos Requerimentos de Nº 005/2021, de autoria da vereadora 
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Edna Maria B. Ferreira. Após a leitura, o senhor Presidente verificando 
não haver mais matéria para a primeira parte da Ordem do Dia, passou à 
segunda parte da Ordem do Dia e ressaltou que na sessão do dia 25 foi 
feita a apresentação do projeto de Lei de nº 010/2021, de autoria do 
Executivo Municipal, que Cria o Departamento de Atenção Primária à 
Saúde e Cargo de Coordenador do Departamento de Atenção Primária a 
Saúde na Secretaria de Saúde de Afuá. Este departamento é essencial 
para o devido funcionamento e organização da atenção à saúde e como a 
matéria é de grande importância e para que a mesma pudesse tramitar na 
sessão submeteu a dispensa do Parecer da Comissão Competente a 
respeito do projeto em questão, sendo aprovado por unanimidade. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de lei 
de nº 010/2021, artigo por artigo, para apresentação de emendas (se 
houver) e posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo, Artigo 1º, 
Parágrafo Único e seus Incisos, o senhor Presidente colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, passou aos Artigos 2º, 3º, 4º e 5. 
Feita as devidas leituras, o senhor Presidente colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou à votação do Projeto de Lei de nº 
010/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo aprovado por 
unanimidade. O senhor Presidente informou que a matéria seria 
encaminhada ao Chefe do Poder 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 Paulo Ronald, que 
cumprimentou a todos os vereadores e ressaltou a respeito das 
requisições mencionadas pelo vereador Dirceu, que todas as viagens 
realizadas pelas secretarias municipais, são feitas através de requisições, 
e se porventura houver alguma ilegalidade nas referidas requisições tem 
que se fazer uma denúncia, para que o culpado seja punido, pois o 
prefeito não dá requisição para que seja comercializado. E com relação 
aos motores rabetas já foi esclarecido ao vereador Irineu Pandilha, que 
saíram da secretaria de Agricultura e Pesca e foram destinadas aos 
agentes comunitários de saúde, técnico de enfermagem, para serviços 
diversos na área da saúde. Verificando não existir 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 junho de 2021, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 29 de junho 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.  


