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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 22 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 dois 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 
residente verificando haver quorum, invocando a benção e a preoteção de 
Deus, declarou aberta a Vigésima Sexta 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 Paulo Ronald 
F. Pereira, que cumprimentou a todos os presentes e  disse que gostaria 
de usar o espaço apenas para se solidarizar nesse momento de dor à 
família Pureza pela morte trágica do jovem Allef Pureza, ocorrido na tarde 
de ontem em uma serraria. Após o discurso do vereador Paulo, o senhor 
Presidente pediu ao servidor Antonio Serrão para fazer uma carta de 
condolência à família Pereza e fazer também a leitura do resumo da Ata 
da Vigésima Segunda Reunião Ordinária, realizada em 04 de agosto 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 007/2021, de 
autoria do vereador José Borges da S. Junior. Feita a leitura, passou a 
palavra ao autor do requerimento para encaminhar à discussão do 
Plenário, que usou do espaço para cumprimentar a todos e ressaltou que 
tendo em vista que a jovem Raissa Leal de 13 anos, fez história nas 
Olímpiadas de Tóquio e com isso mostrou a força transformadora que o 
esporte tem na vida de uma criança, de um jovem e de um adulto, haja 
vista que o crescente índice de jovens envolvidos com entorpecente, 
mostra a necessidade em implantar mais atividades esportivas no 
município, principalmente na sede e no bairro Capim Marinho. Pediu a 
compreensão e o voto dos senhores vereadores do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou 
ainda ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de 
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nº 008/2021, de 14 de setembro de 2021, de autoria do vereador José 
Borges da Silva Junior. Feita a leitura, o senhor Presidente passou a 
palavra ao autor do requerimento para encaminhar a discussão do 
Plenário, que ressaltou que tendo em vista que o bairro do Capim Marinho 
teve um crescimento significativo e o mesmo atende várias comunidades 
do entorno, a UBS tem uma demanda para atendimento de quatro mil 
pacientes por ano e atualmente vem atendendo o dobro de pacientes na 
casa de dez mil pacientes. Por isso a necessidade da construção de uma 
nova UBS com urgência para melhor atender aquele bairro e as 
comunidades próximas. Pediu o voto dos vereadores na aprovação do 
requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. E como os senhores vereadores eram sabedores, o Chefe 
do Executivo retirou o Projeto de Lei de nº 011, para as correções 
necessárias, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
apresentação do Ofício 241/2021-GAB/PMA, da mensagem e do Projeto de 
Lei de nº 013/2021, de autoria do Executivo Municipal, já devidamente 
corrigido. Após a apresentação do projeto de lei, verificando não haver 
mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a segunda 
parte da Ordem do Dia. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do Projeto de Lei 001/2021, da CJLCRL, sobre o Projeto de Lei de 
nº 012/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo municipal, que 
Destina ao Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA, 100% (cem por 
cento) dos repasses estaduais provenientes da Lei Estadual nº 7.638, de 
12 de julho de 2012, que institui o ICMS Verde e dá outras providências. 
Feita a leitura, passou a palavra a um dos relatores para encaminhar a 
matéria à discussão do Plenário. O vereador Paulo Ronald usou da 
palavra para cumprimentar a todos e ressaltar que analisando a proposta 
encaminhada a esta Egrégia Casa de Leis, verificou-se o respaldo da 
mesma, em virtude que esta ação é somente para cumprir uma 
determinação legal no âmbito Municipal. Desta feita, os relatores, 
opinaram pela aprovação do projeto de lei em comento, pois não há 
obstaculizando sua legalidade e constitucionalidade. O senhor presidente 
colocou em discussão o parecer em questão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para a leitura do Projeto de Lei de nº 012/2021, 
artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e 
posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo e Art. 1º, o senhor 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou ao 
Art. 2º, Parágrafo Único e Incisos e Alíneas. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, passou aos Art. 3º, 4º 5º e 6º. Feita 
as devidas leituras e como não houve discussão, o senhor Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei de nº 012/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, sendo aprovado por unanimidade. Não existindo 
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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 a vereadora Núbia Lacerda, que cumprimentou a 
todos os vereadores e de forma especial a equipe do Projeto Andanças, e 
disse que era uma honra tê-los no Plenário. E ressaltou que o objetivo do 
Franklin Ferreira era de pedir apoio financeiro para ir até Belém participar 
de um festival muito importante que acontece anualmente que é o FIDA. 
Na sequência fez a leitura do ofício que foi enviado a cada vereador e 
disse que o ofício está especificando da necessidade de apoio financeiro 
para ir até Belém participar desse festival e disse ainda que o valor é um 
pouco alto, e da última vez que essa equipe participou trouxe um troféu 
para Afuá, assim como Macapá também já tem esse vasto caminho de 
conquistas, e por onde vão levam o nome do município, e, infelizmente, 
por questão da pandemia, entre outras situações, o orçamento aumentou 
de forma exagerada. E ressaltou também que a equipe está pedindo o 
apoio financeiro, mas fará eventos para angariar fundos e estará 
buscando outros patrocínios com o gestor municipal e também fora do 
município. Por fim, pediu de forma carinhosa a contribuição dos nobres 
vereadores. O senhor Presidente usou da palavra para cumprimentar a 
todos e desejar boas-vindas aos jovens que se encontravam na galaria. É 
salutar o incentivo aos jovens, pois eles são futuros do País. 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 23 de 
setembro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião 
Dias”, em 22 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. 


