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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo de 2021, realizada em 03 de agosto de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos três dias do mês de agosto 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 Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Segundo 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. 
Justificou a ausência do vereador Rondineli Costa, por motivos 
particulares. Solicitou a servidora Vanja Carvalho Santana, para fazer as 
anotações necessárias para a digitação da ata desta sessão. Dando início 
ao Pequeno Expediente, verificando não haver correspondências a serem 
lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Sétima Reunião 
Ordinária, realizada em 25 de junho de 2021. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor Presidente 
verificando não haver matéria para a primeira parte da Ordem do Dia, 
passou à segunda parte da Ordem do Dia, e como também não houve 
matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e 
tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador José Carlos 
Nunes dos Santos, que cumprimentou a todos os vereadores e ressaltou 
sobre a Segurança Pública no Município e disse que conversou com o Dr. 
Eric, Juiz de Direito da Comarca de Afuá, e os vereadores devem tomar 
alguma providência, indo até Belém para falar com o Secretário de 
Segurança Pública, pois só no mês de julho houve quatro assaltos na 
região do Serraria Pequena, e os vereadores trabalham para o povo. E 
essa denúncia foi feita pela televisão no Estado do Amapá pelo 
apresentador Aroldo Santos, e ela é pertinente, pois todos sabem que é 
verídico o que está acontecendo. O senhor Presidente usou da palavra 
para agradecer a Deus pelo retorno a Câmara Municipal. E falando sobre 
política pública ressaltou que os vereadores sempre são questionados, 
mas ninguém vem assistir as sessões, só sabem criticar. E informou 
também que na reunião de pauta de amanhã discutirão essa situação, de 
como entrar em contato com o Secretário de Segurança Pública do 
Estado do Pará. E disse que no dia 06 de julho em uma reunião virtual 
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com o Tribunal de Contas, sobre Educação no arquipélago do Marajó e 
peculiaridades do município, e já prevendo a vinda dos conselheiros. E 
apenas os vereadores Núbia Lacerda e Paulo Ronald participaram da 
reunião. Não existindo oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na 
presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o 
dia 04 de agosto de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 03 de agosto 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, Paulo Ronald França Pereira, José Borges da Silva Junior, Irineu 
Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu da Silva 
Silveira. 


