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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2021, realizada em 14 de dezembro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Nona Reunião Ordinária do Segundo 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. 
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, pelo tempo máximo de cinco minutos conceu 
a palavra ao vereador Irineu Pandilha cumprimentou a todos e ressaltou 
que para título de esclarecimento, sobre o retorno das aulas no próximo 
ano, na Regional do Igarapé do Cemitério, há alguns anos ela foi afastada  
para mais adiante pelos pais de alunos e amigos, pois a erozão estava 
bem próximo, e hoje encontra-se do mesmo jeito. E disse que se não se 
engana o vereador Junior Borges fez um requerimento solicitando a 
construção de uma nova escola; é bem viável essa construção, assim as 
crianças e professores iriam ficar bem protegidos. Pediu ao líder de 
governo que levasse esse questionamento ao executivo. Verificando não 
haver mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de novembro 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 leitura do 
Requerimento de nº 007/2021, de autoria da vereadora Núbia Lacerda, que 
requer a construção de uma escola municipal no bairro da Capim Marinho 
de Afuá nos moldes e padrões estabelecidos pela atual administração 
municipal. O senhor Presidente passou a palavra a autora do 
requerimento para encaminhar o mesmo à discussão do Plenário, que 
cumprimentou a todos e ressaltou que em visita ao aludido bairro do 
Capim Marinho foi solicitado pelos moradores a esta representante do 
povo, a construção da referida escola, pelo fato do crescimento 
desordenado, êxodo rural e ter um número elevado das famílias residindo 
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no mesmo, com crianças e adolescente na idade escolar, bem como, 
adultos necessitados de desenvolver suas atividades escolares. 
Ressaltou que a única escola existente no referido bairro já não é 
suficiente para atender o alunado devido a superlotação de salas, 
dificultado assim o desenvolvimento educacional dos docentes. Solicitou 
aos ilustres pares a aprovação do requerimento em tese. O senhor 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Verificando não existir mais 
matéria para a primeira parte da ordem do dia e nem 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 José Carlos, que saudou a todos os presentes. E se tratando em 
Réveillon disse que está muito preocupado, e que não é contra a 
realização do evento no município, mas é contra esse gasto 
desnecessário que o executivo vai fazer, quase um milhão de reais, mas 
sabe que beneficiaria vários comerciantes e outros trabalhadores que 
vivem de vendas. E disse ainda que recebeu uma ligação de um deputado 
do Estado do Amapá dizendo que iria acionar o Ministério Público, e ficou 
até surpreso, e Vossas Excelências que fazem parte do governo sabem 
muito bem que é questão de saúde pública, se esse evento acontecer vai 
ter mais gente que no festival do camarão. E finalizou dizendo que 
publicou nas suas redes sociais sobre o réveillon e foi bombardeado de 
críticas, assim como a vereadora Núbia já foi criticada por motivos do 
abono salarial. O vereador Dirceu Silveira usou da palavra para se dirigir 
ao líder de governo, que foi procurado por uma pessoa que relatou que a 
sala de emergência do hospital está em péssimas condições de 
funcionamento, a estrutura do prédio está prejudicada. E disse que 
gostaria que fosse verificado essa situação, pois é para estar tudo 
certinho. O vereador Junior Borges usou da palavra para cumprimentar a 
todos os presentes e falar sobre a reunião realizada ontem, que foi muito 
produtiva, pois estavam sendo cobrados, mas em nenhum momento o 
prefeito disse que iria pagar ou não, mas estava fazendo um 
levantamento. E disse ainda que quando pediu explicações ao líder de 
governo não foi para dificultar o trabalho de ninguém, quer fazer um 
trabalho justo e esclarecer essas informações. E finalizou dizendo que 
estar presente em todas as áreas atuando para fazer a diferença. O 
vereador Paulo Ronald cumprimentou a todos os presentes e ressaltou 
que o vereador Junior Borges já obteve respostas com relação ao seu 
questionamento do reajuste salarial dos professores. E com relação ao 
questionamento do vereador Irineu sobre a escola do Vieirinha disse que 
na próxima sessão traria resposta. E com relação ao questionamento do 
vereador José Carlos sobre o Réveillon, falou que não tem como 
interferir, pois, é uma ação do Executivo, os vereadores são os 
legisladores e fiscalizadores de recursos, não podem trazer despesas 
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para o Executivo. Com relação ao COVID-19 está sendo monitorado pela 
Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Estadual, o município 
estará obedecendo o decreto do Estado do Pará e não do Amapá, se o 
município de Afuá atingir os 70% de pessoas vacinadas contra o covid 
haverá réveillon. A seguir disse ao vereador Dirceu que ainda hoje falará 
com o secretário de saúde para a verificação in loco, se for verdade, terá 
que corrigir, e com relação aos desvios de combustível, foram em 
algumas secretarias verificar essa situação; seria melhor que Vossa 
Excelência dissesse aonde é, porque isso é um caso de polícia. A 
vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a todos os presentes e ressaltou 
que na sessão de amanhã não estará presente, pois estará em uma 
consulta em Macapá com sua filha e depois indo até Belém onde sua filha 
se apresentará em uma companhia de dança. Parabenizou o professor 
Marcel pela transformação de três jovens Afuaenses em judoca, faixa 
preta; disse que conhece sua luta, tem todo o seu reconhecimento e 
apoio. E com relação ao questionamento do vereador Carlinhos, sobre a 
situação do Réveillon, não foi uma situação fechada, todos sabem que 
ainda não atingiu os 70%, e o povo não quer se vacinar, e tem certeza que 
não conseguirão, pois é muito. Agradeceu a parceria do nobre presidente 
com relação a reunião com o SINTEP e ao prefeito municipal, porque 
muitas coisas foram esclarecidas. Agradeceu também aos funcionários 
da Câmara Municipal pelo acolhimento e aos vereadores por todos 
respeito que sempre tiveram nesta Casa. Desejou a todos um Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo. Disse que foi um ano difícil, mas todos 
sobreviveram a essa pandemia, e devem estar atentos a esse vírus, que 
não é fácil. O senhor Presidente agradeceu a vereadora Núbia pelas 
palavras e que Deus abençoe sua viagem. E sobre o Réveillon que foi 
ventilado, ainda não tem nada certo para a realização do evento, e para 
atingir os 70% é difícil, o povo precisa se conscientizar. E sobre o que o 
deputado do Amapá falou, ameaçando com o Ministério Público, deveria 
montar uma barreira para não passar, e que houvesse fiscalização por 
parte do Estado do Amapá. E com relação ao colega Irineu disse que 
conhece a história da Escola do Riozinho, pois estava presente no dia 
que foi removida, e a ideia de remoção foi do senhor Gerson, esposo da 
professora Marleide, foi fato inédito; todos sabem que é difícil para os 
funcionários e alunos, mas será resolvido. E com relação ao que falou o 
vereador Carlinhos, infelizmente esse vírus continuará entre as pessoas, 
pois perderam o medo. 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 25 de março 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, Altemis Fernandes Monteiro, 
Sebastião Baia Santana, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald 
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França Pereira, José Borges da Silva Junior, Irineu Pandilha Pinheiro, 
José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira. 


