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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo de 2021, realizada em 23 de novembro 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 três  dias do mês de novembro 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 Trigésima Terceira Reunião Ordinária do 
Segundo Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Justificou a ausência do verador Altemis Fernandes 
Monteiro, por motivo de doença e solicitou as servidoras Joelma Monteiro 
da Gama e Ana Maria Vaz Lobato, para fazerem as anotações necessárias 
para a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno 
Expediente, o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão 
Ribeiro para fazer a leitura das correspondências recebidas: Festividade 
de Nossa Senhora da Conceição. Maria fiel esposa de São José, que 
realizar-se-à nos dias 26/11 a 08/12. Após a leitura, concedeu a palavra a 
vereadora Maria Núbia, que cumprimentou a todos e disse que no sábado 
passado estiveram na Serraria Pequena participando de um evento sobre 
a segurança pública, denominado de “Grito da Paz”,  agradeceu de forma 
muito especial a dona Edna Ferreira pela recepção em sua residência. 
Disse que o clamor da comunidade é também dos vereadores, é muito 
triste estarem de mãos atadas por conta dos juízes, pois foi ventilado no 
evento que os vereadores têm o poder nas mãos, mas isso não é verdade, 
não podem resolver assuntos de segurança pública, mesmo querendo 
que seja resolvido, querem o que é de melhor para o povo. A seguir, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata 
da Vigésima Nona Reunião Ordinária, realizada em 19 de outubro de 2021. 
Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou à 
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 001/2021, de autoria da vereadora 
Maria Núbia de Souza Lacerda, que solicita em caráter de urgência o 
estudo para viabilizar a distribuição de absorventes higiênicos para 
mulheres de baixa renda. Após a leitura do referido requerimento, passou 
a autora para encaminhar a discussão do Plenário, que cumprimentou a 
todos e disse que a necessidade dessa distribuição se dá devido a 
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vulnerabilidade e/ou risco social das mulheres de baixa renda. Ressaltou 
que a situação se agravou em virtude da pandemia do COVID-19, as 
doações se tornaram menos frequentes e as famílias passam por 
dificuldades financeiras para adquirirem o produto, que possui um alto 
custo, considerando, ainda, o aumento de desemprego. A falta de 
absorventes higiênicos também é a causa de evasão escolar, segundo a 
ONU- Organização das Nações Unidas, estima-se que um em cada dez 
meninas falte à escola durante a menstruação. A tutela almejada ainda 
assume relevância de caráter de saúde pública e pensando no bem-estar 
e saúde das mulheres é que se faz necessário à distribuição gratuita e 
mensal e em casos emergenciais. Solicitou aos nobres pares a aprovação 
da indicação em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo por unanimidade. 
Dando prosseguimento, o senhor Presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do Ofício Nº 272/2021-GAB/PMA, da 
Mensagem e do Projeto de Lei de nº 015/2021, de 20 de outubro de 2021, 
de autoria do Chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária para o Exercício de 2022, que estima a receita e fixa a 
despesa. Após a leitura, verificando não existir mais matéria para a 
primeira parte da Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem e 
como não houve matéria, passou as Explicações Pessoais. Pela ordem de 
inscrição e tempo de cinco minutos concedeu a palavra ao vereador 
Paulo Ronald F. Pereira, que cumprimentou a todos e agradeceu a 
vereadora Edna pela acolhida em sua residência para o evento que se 
realizou na Serraria Pequena, um encontro sobre Segurança Pública, e 
como bem disse a vereadora Núbia, foi um evento de muita importância 
para o município de Afuá. Prestou votos de pesar ao senhor Presidente 
pelo falecimento de sua genitora e sua sobrinha. O senhor Presidente 
usou da palavra para agradecer a Deus e a todas as pessoas que 
mandaram mensagens de condolências e a vereadora Edna pelo 
acolhimento em sua residência, no rio Serraria Pequena, onde foi 
realizado o evento sobre Segurança Pública. 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 24 de 
novembro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião 
Dias”, em 23 de novembro de 2021. Com a presença dos Senhores 
Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria 
Núbia de Souza Lacerda, 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. 


