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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2021, realizada em 26 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 seis 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 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 e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima 
Segunda Reunião Ordinária, realizada em 22 de outubro 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 existir 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. Pela ordem de inscrição 
e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Irineu Pandilha, 
que cumprimentou a todos e falou sobre a programação do Réveillon no 
município; e o que lhe chama atenção é sobre a quarta onda do covid no País, 
pois todos são sabedores que muitas pessoas não se vacinaram, e não cabe 
aos vereadores fazer esse questionamento. E todos sabem também que o 
Réveillon não é só do povo de Afuá, vem de outros estados, por ser uma 
cidade turística. O vereador Dirceu Silveira usou da palavra para cumprimentar 
a todos, e seguindo a mesma linha de pensamento do vereador Irineu, 
externou sua preocupação com relação aos dois de Réveillon, a OMS já alerta 
para a quarta onda do covid a nível mundial. Todos sabem o grande perigo que 
seria para todos, em outras cidades já estão cancelando o carnaval, enquanto 
que em Afuá ainda não, e todos sabem também que as festas em Afuá são 
muito badaladas e podem contaminar muitas pessoas, e não se sabe se o 
prefeito vai adotar o passaporte da vacina, ou se só vai entrar quem foi 
vacinado. E para finalizar disse que conversando com alguns colegas 
vereadores, que esse réveillon nada mais é que campanha política antecipada, 
mesmo sabendo que todos precisam se confraternizar. O vereador Paulo 
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Ronald usou do espaço para cumprimentar a todos e mencionar a respeito de 
segurança pública, que é um câncer da humanidade e o Pará não está fora 
disso, e quando o vereador Carlinhos falou que o prefeito Mazinho não faz 
nada, talvez seja o único prefeito do Marajó que paga servente, combustível, 
transporte e dá alimentação a polícia militar; então ele faz muito além do que 
sua competência. E quando falou também que o prefeito foi fazer um lobby, 
acredita que isso se faz nas redes sociais, e Vossas Excelências que são da 
base de apoio ao governo estadual e a alguns deputados, podem chegar até 
eles e falar o que Afuá precisa. O prefeito se disponibilizou construir um 
alojamento na região para os policiais, mas se não conseguir trazer ficará mais 
difícil, e essa competência é do governo do estado. E para finalizar disse que 
aquilo o vereador Dirceu ver como politicagem, eleição antecipada, é emprego 
e renda para o município, Afuá obedece ao decreto estadual, e se o 
governador baixar algum decreto, proibindo, o prefeito não irá contra a 
vigilância sanitária.  O vereador Sebastião usou da palavra para agradecer a 
Deus por mais esta oportunidade e a Virgem da Conceição por essa festividade 
e que todos tenham muita saúde e paz. E ressaltou que assistindo um 
programam no SBT, viu uma enquete sobre o réveillon de um determinado 
estado e a maioria votou para que o evento não aconteça, então o prefeito 
deveria fazer o mesmo aqui, pois essa doença ainda não acabou e muitas 
pessoas não querem tomar a vacina. E disse que sempre presencia no interior 
festas e torneio de futebol e não tem nenhuma fiscalização. E com relação a 
viagem em Belém, disse que foram a trabalho e foram recebidos pelo 
governador e pelo secretário de segurança, e a ação feita na Ilha do Pará os 
policiais trouxeram preso apenas um peconheiro que desobedeceu às ordens, 
e os que tinham mandato de prisão ficaram dentro da mata escondidos. A 
vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a todos e se referiu ao vereador 
Carlinhos, que ficou registrado na sua memória, quando o rapaz falou que os 
vereadores têm o poder nas mãos, mas os vereadores são apenas 
representantes do poder legislativo. E disse que entendeu a frase do vereador 
Carlinhos quando falou que foi uma viagem lobby, mas infelizmente não foi, os 
vereadores vieram com sensação de impotência, o secretário de segurança 
pública não tem boas expectativas, e sobre a busca ele cumpriu, mas que da 
próxima vez haja mais planejamento. Com relação ao réveillon o nobre 
vereador Sebastião tem razão, a festa não é só dos afuaenses, e sim de vários 
estados, tem que haver uma fiscalização com os que ainda não se vacinaram. 
E olhando por outro lado as pessoas precisam ganhar seu dinheiro, fazendo 
suas vendas, mas tem que ser olhado por um todo, se o evento for realizado, o 
Poder Executivo saberá conduzir essa questão. Como está chegando a 
festividade pediu a Imaculada Conceição que interceda por todos e que tenham 
um ótimo Círio. O senhor Presidente usou da palavra para agradecer a todos 
os presentes. E com relação ao que falou o vereador Irineu, que o réveillon não 
é mais uma festa interna, abrange o povo de outros estados, disse que tem 
certeza que o Executivo fará a sua parte para a realização desse evento, com 
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total segurança. Desejou a todos um feliz Círio e que Deus os abençoe 
grandemente.                                                                                                                                                         
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 10 de dezembro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 26 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. 


