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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo de 2021, realizada em 25 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 cinco 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 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 solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura da correspondência recebida: Prefeitura 
Municipal de Afuá- Conselho Municipal de Afuá. Secretaria Municipal de 
Saúde- SEMUSA. Conferência Municipal de Saúde. Feita a leitura, ainda 
no pequeno expediente, concedeu a palavra ao vereador José Carlos 
Nunes, que cumprimentou a todos  e ressaltou que no sábado houve um 
evento na regional do Serraria Pequena, parece que foi proposital, o 
evento foi pela manhã, e por volta das oito horas atiraram em uma pessoa 
que vinha no sentido de Serraria Grande a Serraria Pequena, e para sua 
surpresa era um vizinho seu e da vereadora Edna. Outro assunto 
abordado foi a respeito de um assalto e a parte ofendida lhe procurou na 
hora do almoço em Afuá, e foram até a delegacia duas vezes e a mesma 
estava fechada, e por conta disso fez uma publicação no facebook e o 
prefeito comentou que não era responsabilidade dele, e todos sabem 
também que não é responsabilidade dos vereadores, mas se pudessem 
ajudar, seria muito viável. Na sequência ele falou que ficou muito triste 
pelo que aconteceu em um evento realizado em Belém sobre segurança 
pública, e vossas execelenências estavam presente; na realidade o 
prefeito não fez nada pela população, a não ser aquela pequena ação da 
polícia, o que ele fez foi um lobby com os senhoreas vereadores. A 
delegacia de Afuá representa o povo de chaves também, que é o mesmo 
comando. E disse que quando falou que a delegacia era um hotel, a 
delegada mandou imeditamente uma mensagem para o seu telefone; se 
tem uma delegada titular, tem que dá expediente. E disse ainda que irá 
pedir por escrito a substituição tanto da delegada como do comandante 
da polícia militar. Afuá não pode ficar a mercê dessa situação, seis 
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vereadores moram no interior e cinco moram na cidade, todos sabem que 
qualquer problema eles ligam para o vereador. Após o pronunciamento, o 
senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do resumo da Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária, realizada em 
21 de outubro 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 Requerimento de Nº 
001/2021, de autoria do vereador Sebastião B. Santana, que requer que 
seja oficializado ao excelentíssimo Prefeito Municipal de Afuá, senhor 
Odimar Wanderley Coelho, a reiteração dos Requerimentos nº 004/2021, 
de 04/08/2011; 004/2017, de 23/05/2021; 001/2020, de 17/03/2020; 002/2020, 
de 04/08/2020; 003/2020, de 25/11/2020; 004/2020, de 14/12/2020, já 
aprovados por unanimidade, cujas cópias seguem em anexo. Após a 
leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao autor do requerimento 
para encaminhar o mesmo à discussão do Plenário, que ressaltou que a 
finalidade da reiteração dos requerimentos, é para atender a pedidos dos 
alunos e a comunidade de modo em geral. Pediu o apoio e a 
compreensão dos nobres pares na aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, passou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato 
seguido, o senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Ofício de nº 303-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de 
Lei de nº 016/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que 
autoriza abertura de Crédito Especial suplementar por anulação de valor, 
para fins de incremento temporário e dá outras providências. Feita a 
leitura, verificando não existir 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 e como não houve 
oradores, o senhor Presidente usou da palavra para cumprimentar a 
todos e ressaltou que já participou desse mesmo evento na Regional do 
Serraria Pequena, mas esse não pode estar presente por problemas 
particulares. Disse que como parlamentares lutarão por coisas bem-feitas 
e ouvirão os anseios da comunidade, mas infelizmente o poder de 
execução não está com o poder legislativo e nem com o município, mas o 
poder executivo é o único que dá apoio, e disse que espera que o 
governo do estado reveja essa situação. Quando o vereador Carlinhos 
falou que o prefeito foi até Belém apenas para fazer um lobby, mas os 
vereadores foram a serviço, e essas coisas que vem ocorrendo no 
município não é culpa do Parlamento, pois o município tem delegada 
titular, tem o prédio onde funciona a delegacia e a companhia militar e 
civil, e se esses cidadãos não estão cumprindo os seus deveres, a 
comunidade tem que denunciar, porque senão vão achar que Afuá é um 
mar de rosas. Verificando não existir mais oradores inscritos e nada mais 
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tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou 
a próxima para o dia 26 de novembro de 2021, às nove horas. Plenário 
Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 25 de novembro 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.  


