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Ata da Trigésima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2021, realizada em 20 de outubro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver. Irineu Pandilha Pinheiro. 
 
Aos vinte dias do mês de outubro 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 Reunião Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou 
a ausência dos vereadores José Carlos Lacerda e Edna Maria B. Fereeira, 
por motivos de saúde e tendo em vistas a ausência da primeira secretária 
da Mesa, solicitou a seunda secretária, a vereadora Maria Núbia Lacerda 
para assumir a primeira secretaria e o vereador Irineu Pandilha para 
assumir a segunda secretaria. 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 informou que ontem o prefeito 
municipal esteve na câmara para tratar de alguns assuntos, e dentre eles 
o inicio das aulas presenciais, haja vista que têm professores que 
concordam e outros não, e tem também o SINTEP que não concorda, 
porém o Ministério Público pensa diferente, quer que as aulas presenciais 
voltem por conta do prejuízo que os alunos já tiveram. Portanto, as aulas 
darão início com apenas cinquenta por cento dos alunos em cada dia. 
Verificando não mais oradores, solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária, 
realizada em 22 de setembro 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 a segunda parte da Ordem do Dia, e como também não houve 
matéria, passou às Explicações Pessoais, e verificando não haver 
oradores inscritos, o senhor Presidente usou da palavra para comunicar 
aos nobres pares, que após a sessão de amanhã farão uma reunião com o 
coordenador da MEAP, pastor Custódio, para explicar sobre os serviços 
que ela vem prestando no município de Afuá. E outro assunto abordado é 
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que o gerente geral do SICRED implantou uma agência em Macapá e está 
em Afuá e fará uma visita aos senhores vereadores, pois deseja implantar 
uma agência também em Afuá. Verificando não existir mais nada a tratar 
na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima 
para o dia 21 de outubro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 24 de março de 2021. Com a presença dos Senhores 
Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria 
Núbia de Souza Lacerda, Irineu Pandilha Pinheiro Altemis Fernandes 
Monteiro, Sebastião Baia Santana, Rondineli de Almeida Costa, Paulo 
Ronald França Pereira, José Borges da Silva Junior e Dirceu de Lima 
Silveira.  


