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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 06 agosto de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos seis 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 Quarta Reunião Ordinária do Segundo 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. 
Justicou a ausência do vereador José Borges da Silva Júnior, por 
motivos particulares e solicitou a servidora Ana Maria Vaz 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 ao vereador Paulo Ronald F. Pereira, que 
cumprimentou a todos os presentes e usou do espaço para relatar uma 
ação do governo na zona rural do município, sobre a vacinação da Covid-
19 que está sendo executada nas casas; nesta semana estão na região do 
Charapucu. Parabenizou o Governo Municipal pela atitude e também pela 
ação em levar outras vacinas. O senhor Presidente verificando não haver 
mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Vigésima Reunião Ordinária, realizada em 30 
de junho 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 do Requerimento de Nº 
006/2021, datado de 18 de maio de 2021, de autoria da vereadora Edna 
maria B. Ferreira. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer 
a leitura do Ofício de nº 226-GAB/PMA e do Projeto de Lei nº 012/2021, de 
autoria do Executivo Municipal, que destina ao Fundo Municipal de Meio 
Ambiente 100% dos repasses estaduais provenientes da Lei Estadual de 
nº 7.638, que institui o ICMS Verde e dá outras providências. O senhor 
Presidente verificando não haver mais matéria para a primeira parte da 
Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, e como não 
houve matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição 
e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Dirceu 
Silveira, que cumprimentou a todos os presentes e comunicou que 
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conforme já haviam combinado ontem, entrou em contato com a 
secretaria da Casa Civil, solicitando ao senhor Iran Lima, que providencie 
uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Pará entre os dias 
23 de agosto e 17 de setembro. Agradeceu ao secretário de Saúde Sandro 
Cunha, pois resolveu um problema que ocorreu no rio Ubussutuba com 
um morador, graças a Deus tudo resolvido. A palavra foi concedida ao 
vereador Irineu Pandilha, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 
pela oportunidade de estar aqui e de poder executar os trabalhos em prol 
do povo Afuaense. A palavra foi concedida ao vereador Sebastião B. 
Santana, que iniciou suas falas cumprimentando a todos e agradeceu a 
Deus por mais essa sessão e agradeceu também a Presidência da Mesa 
pelo trabalho realizado. E em nome do líder de governo agradeceu 
também ao gestor municipal pelo companheirismo, pois já travaram 
muitas discussões e conseguiram vencer, mas fora do município não 
conseguiram, principalmente com o Governo Estadual, e quando foi 
presidente da câmara protocolou juntamente com o ex-vereador Antonio 
Monte em vários órgãos do Estado, e até hoje não recebeu nenhuma 
resposta. E na época foi convocado para uma reunião e compareceu o 
Coronel Osmar, e ele falou que em Afuá tinha várias bocas de fumo, mas 
não foi resolvido nada. E disse que pode até acompanhar o vereador 
Carlinhos, mas tem certeza que nada será resolvido; e vai continuar tendo 
assaltos e assassinatos toda semana na zona rural. E disse ainda que 
quer muito falar com o governo do Estado e falar tudo o que está 
ocorrendo. A palavra foi concedida a vereadora Núbia Lacerda, que 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pelo retorno dos trabalhos e 
aos vereadores Carlinhos Nunes, Dirceu Silveira e Irineu Pandilha pela 
aliança em lutar pelo povo. E disse que concorda com que o vereador 
Sebastião Santana falou sobre a segurança pública, irão lutar por tudo, 
mesmo com todas as dificuldades. E reforçou também o convite a todos 
sobre a Conferência Municipal da Assistência Social, pois é muito 
importante a presença de todos. Parabenizou todos os pais, desejando 
muitas felicidades e muita paz em todos os lares. O senhor Presidente 
usou da palavra para agradecer a Deus por mais essa oportunidade e 
disse que estão na luta para conseguir essa audiência com o secretário 
de Segurança Pública, fiquem atentos, se não for essa semana, será na 
outra. E disse ainda que cada fará sua parte como representantes do 
povo. 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 21 de setembro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 06 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, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, Irineu 
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Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima 
Silveira.  


