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Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 26 de fevereiro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. José Borges da Silva Júnior. 
 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 preoteção de Deus, 
declarou aberta a Quarta Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da 
primeira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência da 
vereadora Núbia Lacerda, segunda secretária da Mesa e solicitou ao vereador 
José Borgres da Silva Júnior para assumir a segunda secretaria. 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 correspondências a serem lidas e 
nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária, 
realizada em 15 de dezembro de 2020. Feita a leitura, colocou em discussão 
e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, passou a primeira parte da Ordem 
do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer as apresentações 
dos Requerimentos de Nº 001 e 002/2021, datados de 26 de fevereiro de 
2021, ambos de autoria da vereadora Edna Maria B. Ferreira do SD e do 
Requerimento de º 001/2021, 26 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador 

Nilton Paes Cardoso, do PSD. A seguir, o senhor Presidente solicitou ao 

servidor Antonio Serrão para dar continuidade à leitura do Projeto de Lei de Nº 

001/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. Feita a leitura, o 

senhor Presidente verificando não haver mais matéria para a primeira parte da 

ordem do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia e verificando não 
haver 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 agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados 
para a população Afuaense e pediu a proteção de Deus para levar seus 
trabalhos com seriedade aos lugares mais longínquos. O senhor Presidente 
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concedeu a palavra ao vereador Paulo Ronald, que usou da palavra para 
agradecer a Deus pelo primeiro mês de trabalho, que foi muito proveitoso. 
Agradeceu também aos colegas vereadores pela aprovação dos projetos do 
governo e disse ainda que as divergências existem, mas todos vão superar, 
pois é assim que se rege a democracia, e partirão para a construção de um 
Afuá melhor. O vereador Sebastião Santana usou da palavra para 
agradecer a Deus por mais essas sessões legislativas e agradeceu também 
aos colegas pela compreensão, pois ao saírem daqui, continuarão sempre 
amigos. O vereador Altemis Monteiro agradeceu a Deus por essa 
oportunidade de estar nesta Casa de Leis, os vereadores eleitos e reeleitos 
têm compromisso com o povo desse município. Aos vereadores que forem 
retornar as suas residências, desejou uma boa viagem. O senhor Presidente 
agradeceu a Deus pela oportunidade e pediu sabedoria para dirigir os 
trabalhos, pois tem um trabalho diferenciado na Casa e conta com a 
compreensão de todos para cumprir o Regimento Interno da Casa. E disse 
ainda que conhece a realidade da saúde do povo das Ilhas, a demanda é 
muito grande, pois o Afuá recebe pessoas dos municípios de Chaves e 
Anajás. A saúde no município de Afuá tem avançado bastante. Falou 
também que com relação a água do município, ainda é muito precária, 
principalmente no bairro do Capim Marinho, e no centro, na rua Micaela 
Ferreira, há mais de dois meses ela não vem como deveria vir, e até hoje 
não foi tomado nenhuma providência. Pediu ao vereador Dirceu, como 
representante do estado para que providências sejam tomadas. Verificando 
não haver mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente 
sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 16 de 
março de dois mil e vinte, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 26 de fevereiro de 2021. Com a presença dos senhores 
vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria B. Ferreira, José Borges da 
Silva Júnior, Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião Baia Santana, 
Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, Irineu Pandilha 
Pinheiro, José Carlos N. dos Santos e Dirceu de Lima Silveira. 
 


