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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 21 de setembro 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 um dias do mês de setembro 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 Vigésima Quinta Reunião Ordinária do 
Segundo Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. 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 José Carlos, 
que usou do espaço para cumprimentar a todos e ressaltou que na última 
sessão do mès passado ficou muito triste, pois se fala tanto em respeito 
um com o outro, tem um grande respeito pelo vereador Sabá Santana, 
pela sua trajetória política e também pela sua idade que já é quase um 
decano dentro desse parlamento, mas fez um discurso com tom de 
ameaça a sua pessoa. E disse ainda ao vereador Sabá que não veio aqui 
para brigar com ninguém, pois é uma pessoa do bem, e ele tem que 
defender  o que é de interesse do povo de Afuá, e é salutar que queira 
defender o executivo e as suas propostas, a democracia é isso; e pegou 
pesado também com o vereador Irineu. E para finalizar disse que o 
respeito tem que existir de ambas as partes e pode ter certeza que de sua 
parte nunca vai faltar. Com a palavra o vereador Irineu Pandilha, que 
cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por mais uma 
sessão na Casa, e que todos possam fazer os trabalhos voltado para o 
bem estar do povo. Com a palavra o vereador Dirceu Silveira, que iniciou 
suas falas cumprimentando a todos os presentes e relatou um fato 
ocorrido com o seu sogro no dia 06 de agosto, no rio Ubussutuba, e mais 
uma vez agradeceu ao secretário Sandro Cunha que acionou a Brigada 
para locomovê-lo até o município. É um caso muito sério, gravissímo, 
pois foi feito um Raio X, e no resultado  constou que o seu sogro estava 
com pneumonia, e voltando para casa teve dores e voltou para o hospital, 
e foi diagnosticado como alergia por causa do inchaço, e como não 
surgiu resultado, ele foi levado para Macapá, e foi feito outro Raio X no 
Pronto Socorro e não era pneumonia. Continuaram aplicando injeção para 
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alergia, ele voltou para casa e continuou passando mal, foi levado para 
UPA, e no final foi levado para o São Camilo, onde foi diagnosticado com 
quatro costelas quebradas e uma dessas costelas perfurou o pulmão 
dele. Se tivesse ficado em Afuá ou no Pronto Socorro em Macapá, teria 
morrido, e acabou por ser intubado por vários dias, e ainda está em 
recuperação. Senhor Presidente isso é inadmíssivel! E por fim, pediu ao 
vereador Paulo que seja encaminhado os nomes dos médicos do 
município de Afuá e seus CRM, assim poderiam tirar as dúvidas, e por 
que os médicos estrangeiros estão clinicando com o RNE? Como não há 
mais oradores inscritos, o senhor Presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima 
Primeira Reunião Ordinária, realizada em 03 de setembro 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 Projeto de Decreto Legislativo de Nº 001/2021, 
datado de 16 de setembro de 2021, de autoria do vereador Sebastião Baia 
Santana e a apresentação dos Requerimentos de Nº 007 e 008/2021, de 
autoria do vereador José Borges da Silva Junior. A seguir, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 
006/2021, datado de 18 maio de 2021, de autoria da vereadora Maria Núbia 
de S. Lacerda. Passou a palavra a autora do requerimento para 
encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e 
ressaltou que em visita ao local foi verificado a necessidade que tem de 
dar continuidade a rua Eufrosina de Souza Costa, para que tanto os 
moradores quanto a comunidade no geral possam ter mais flexibilidade e 
segurança na locomoção entre os locais que a mesma dá acesso. 
Solicitou aos nobres pares a apreciação e aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém 
discutiu, passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. 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 Sebastião B. 
Santana, que iniciou suas falas cumprimentando a todos os presentes e 
agradeceu a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui e dar 
continuidade aos trabalhos. E ressaltou sobre o projeto proposto pela 
senhora professora Lina Monteiro, que não é afuaense, mas gostaria de 
ser, então, seria uma honra tê-la como cidadã Afuaense. E se reportou 
também sobre o que falou o nobre vereador José Carlos, que não iria lhe 
pedir desculpas, porque tem certeza que não o ofendeu. O senhor 
Presidente usou da palavra para cumprimentar e agradecer a Deus por 
estar com saúde. E fez um esclarecimento aos nobres pares, que na 
sessão de agosto o vereador José Carlos falou sobre a segurança do 
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município de Afuá, e disse que foram até Belém, na correria conversaram 
rapidamente com o Secretário de Segurança Pública e ele falou que já 
estava agendado uma operação para o município de Afuá. E no dia 
seguinte conversaram também com o representante do GRPU, INCRA e 
também com o Secretário de Educação do Estado, sobre o ensino médio 
na zona rural. E finalizando disse que como não foi possível os nobres 
vereadores irem a capital do estado, avisou a todos que a presidência da 
Câmara estará à disposição. E com relação ao projeto do vereador 
Sebastião Santana disse que é viável e que estarão votando esse título de 
cidadã Afuaense, pois a professora Lina Monteiro é merecedora. Desejou 
a todos um bom dia. E 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 22 de setembro de 2021, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 21 de setembro 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 e Dirceu de Lima 
Silveira. 


