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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 23 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 quatro 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 Sétima 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, pela ordem de inscrição e tempo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que 
cumprimentou a todos e falou sobre o projeto Andanças no município de 
Afuá, que é de suma importância para os jovens não caírem no mundo 
das drogas e prostituição, e com certeza a Secretaria de Cultura tem 
recursos para o atendimento. E falou ainda que fica triste em saber dos 
desvios dos cilindros de oxigênnio do hospital, e esses cilindros eram 
destinados à pessoas doentes. Ressaltou que veio aqui para cobrar e não 
para julgar ninguém, e o que aconteceu sobre o áudio do Sarito Souza 
exposto nas redes sociais, foi de alta relevância, e imagina como ficou 
aquela família que estava precisando de socorro. E ressaltou ainda que 
fica mais triste ainda quando recebe denúncia de desvio de combustível, 
no dia 23 de junho apresentou cópia de requisição e depois disso recebeu 
mais denúnicias de desvio de combustível; neste final de semana foi 
desviado mais cento e cinquenta litros somente de uma pessoa, que é 
recorrente neste caso. E por fim disse que no final de cada sessão veem 
pessoas no corredor da câmara para pedirem algo, como gasolina, 
alimentos, passagens, e às vezes não conseguem atender todos, e até 
perguntam a essas pessoas se já foram à Assistência social, sempre 
respondem que sim, mas não foram atendidas. E disse ainda que não ia 
se pronunciar, mas não poderia se calar sobre o desvio de gasolina, e as 
pessoas deixando de ser assistidas. O vereador Junior Borges usou da 
palavra para cumprimentar a equipe do Andanças e disse que sempre 
contribuiu para a cultura e esporte no muncípio, e ainda nem pensava em 
ser vereador. E disse ao dirigente do Andanças que pode contar com sua 
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ajuda. Agradeceu aos nobres pares pela aprovação do seu requerimento 
sobre a construção de uma nova UBS no bairro do Capim Marinho; se 
contruida será de muita impotância para os moradores. Agradeceu 
também sobre o requerimento que aprovado por esta Casa, a pista de 
skate para os jovens do município. Solicitou ao líder de governo e ao 
presidente, para que possam articular junto ao prefeito o rretorno à 
Belém, para cobrar a assinatura da água do bairro do Capim Marinho, que 
está muito lento, e poderia chamar alguém que faça parte da empreiteira 
para informar melhor. Após os discursos, o senhor Presidente solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da 
Vigésima Terceira Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto de 2021. 
Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, o 
senhor Presidente verificando não haver matéria na primeira parte da 
Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, o senhor 
Presidente informou aos nobres pares que a matéria que trata sobre a 
Instituição da Taxa de coleta dos Resíduos Sólidos, como houve a 
necessidade da retirada de pauta para correções e este projeto voltou e 
há necessidade de se discutir e votar para que possa se adequar as 
normas federais, submeteu ao Plenário a dispensa do Parecer, para que o 
mesmo pudesse tramitar na sessão. Colocou em discussão a dispensa do 
parecer, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei de nº 013/2021, de 20 
de setembro de 2021, que Institui a Taxa de resíduos Sólidos Residenciais 
e não residencial do Município de Afuá, nos termos do novo marco legal 
regulatório, criado pela Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020 e dá 
outras providências, artigo por artigo, para discussão, apresentação de 
emendas (se houver) e posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo, 
Artigo 1º e seus parágrafos, colocou em discussão, o vereador Paulo 
Ronald usou da palavra para fazer uma correção, onde se lê lixo, passar a 
ler resíduos sólidos. Após a leitura do Artigo 2º e seus Incisos, colocou 
em discussão, e como ninguém discutiu passou ao Art. 3º e seu Parágrafo 
Único e Art. 4º, o vereador Paulo Ronald fez uma correção, onde se lê 
“lixo”, passar a ler “resíduos sólidos” No Artigo 5º, inciso I o vereador 
Paulo Ronald fez uma correção, onde se lê 0,10 (dez centésimos), passar 
a ler 0,17 (dezessete centavos), por metro quadrado construído e no 
Inciso II, onde se lê 0,50 (cinquenta centésimos), passar a ler (cinquenta 
centavos). Após a leitura do Artigo 6º ao Artigo 11, o vereador Paulo 
Ronald fez uma correção, onde se lê “lixo”, passar a ler “resíduos 
sólidos”. Após a leitura do Artigo 12, Inciso I, a vereadora Núbia Lacerda 
suprimiu a frase: “atualizado nos últimos 24 meses”. No Artigo 13 o 
vereador Paulo Ronald fez uma correção, onde se lê “lixo”, passar a ler 
“resíduos sólidos”. Após a leitura dos Artigos 14 e 15, como não houve 
discussão, o senhor Presidente, colocou em votação o projeto de lei em 
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questão, sendo aprovado por dez (10) votos a favor e (01) voto contrário 
do vereador Dirceu Silveira, que justificou seu voto contrário ao projeto 
de lei, por motivo de ser uma quantia irrisório, mas todos sabem que a 
situação do País não é boa; e a prefeitura vem fazendo sem cobrar, e se o 
povo deixar de pagar, vai para a Dívida Ativa da União, vai haver vários 
CPF bloqueados. As emendas propostas ao projeto de lei foram 
aprovadas por unanimidade. O senhor Presidente informou que a matéria 
seria encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal para as 
devidas providências. Verificando não existir 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 presentes e fez um 
esclarecimento sobre o projeto de lei que acabou de ser aprovado, como 
o vereador Dirceu falou que esse serviço é executado pelo município sem 
cobrar. E ressaltou que tem que cumprir e se adequar a algumas leis; e se 
não fizer será renúncia de receita, e o prefeito poderá perder o mandato. É 
baseado na Lei nº 14.026 de 2020, que é o novo marco do saneamento 
básico, essa lei tinha que ser feita, se não é renúncia de receita, e isso é 
crime! Houve uma preocupação do prefeito para essa taxa ser bem 
risório; foi feita umas emendas de dispensa para as pessoas de baixa 
renda, com renda per capta inferior a um quarto do salário mínimo, foram 
vários meses para fazer essa adequação, pensando nos munícipes. Na 
sequência ele comentou sobre o áudio do Sarito Souza, e que 
conversando com o vereador Dirceu, e o Secretário de Saúde monitorou 
essa família que mora em Anajás, e o município sempre faz esse 
deslocamento de pessoas, não importa de qual município venha; os 
brigadistas nunca se recusaram em ir buscar os pacientes, e disse que 
ainda que não ouviu ninguém homenageando os brigadistas, pois eles 
merecem ser homenageados, fazem fofoca, denegrindo a imagem do 
prefeito e dos brigadistas. O vereador Júnior Borges usou da palavra para 
dizer ao nobre vereador Dirceu, que é totalmente contra a cobrança de 
taxas que venha trazer prejuízo para os moradores de Afuá, mas é uma 
determinação do Governo Federal. Parabenizou as comissões pelo 
trabalho para que esse projeto se adequasse aos moradores. Agradeceu 
ao líder de governo que levou ao prefeito as demandas desse projeto, e 
que foram aceitas. Disse também que continuará fazendo seu trabalho 
perante à sociedade Afuaense. A vereadora Núbia usou da palavra para 
agradecer pelo momento e dizer ao vereador Dirceu Silveira que não se 
sente nem um pouco confortável impondo impostos à população pagar, 
sabendo da crise mundial devido essa pandemia. E disse que como os 
vereadores já falaram, que não tiveram escolhas, isso foi imposto pelo 
Governo Federal. Agradeceu ao Gestor Municipal pelo apoio, para que 
pudesse votar com muita responsabilidade, e as pessoas cadastradas no 
CADÚNICO não vão pagar nada, isso lhe deixa mais tranquila, pois sabe 
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da necessidade que elas estão passando. 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 24 setembro de 2021, 
às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 24 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.  


