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Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 24 de março 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 quatro dias do mês de março 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 Sexta Reunião Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 
Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou a ausência da 
primeira secretária, vereadora Edna Maria B. Ferreira, que se encontra em 
Macapá em tratamento de saúde, e solicitou a segunda secretária, a vereadora 
Núbia Maria Lacerda para assumir a primeira secretaria da Mesa e o vereador 
Sebastião Santana para assumir a segunda secretaria. Justificou ainda a 
ausência do vereador Dirceu Silveira , que está acompanhando sua esposa 
que está em tratamento de sua saúde naquela localidade. 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 Ribeiro para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Segunda Reunião Ordinária, realizada em de 24 de 
fevereiro de 2021. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo 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 do vereador Paulo Ronald França Pereira, que solicita 

a construção de mais duas salas de aula na Escola Municipal Jesus de 

Nazaré, no rio Charapucu, na Regional Jupaty, neste município de Afuá, 

nos moldes e padrões estabelecidos pela atual administração municipal. 

Feita a leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao autor do 

requerimento para encaminhar à discussão em plenário, que 

cumprimentou a todos e ressaltou que em visita a localidade foi solicitado 

pelos moradores da região a este representante a construção de mais duas 

salas de aula na referida escola devido ao aumento do quantitativo de 

alunos naquela localidade. É notório que estão vivenciando tempos difíceis 

devido a atual pandemia e ampliar o espaço escolar servirá para melhor 

atender os alunos no desempenho suas atividades estudantis. E por fim, 
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pediu aos nobres pares a apreciação e a aprovação do requerimento em 

questão. O senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 

discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou 

ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 

002/2021, de autoria do vereador Paulo Ronald França Pereira, que solicita 

a construção de mais duas salas de aula na Escola Municipal Rosa Pinheiro, 

no rio Charapucu, na regional Jupaty, neste município de Afuá, nos moldes 

e padrões estabelecidos pela atual administração municipal. Feita a leitura, 

passou ao autor do requerimento para encaminhar à discussão em Plenário, 

que ressaltou que a construção de mais duas salas de aula se dá pelo motivo 

do aumento do quantitativo de alunos naquela localidade e o espaço 

oferecido não os comportará na volta as aulas com a devida comodidade. 

Outrossim, devido a atual pandemia, tal providência se faz necessária, para 

que, tanto os profissionais quanto os alunos possam ter mais segurança e 

eficácia no desenvolvimento das atividades escolares. Solicitou aos nobres 

pares a apreciação e aprovação do requerimento em questão. O senhor 

Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em 

votação, sendo aprovado por todos.  Dando prosseguimento, verificando 

não haver mais matéria para a primeira parte da Ordem do Dia, passou a 

segunda parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para 

fazer a leitura do Parecer em Conjunto das Comissões de Justiça, 

Constituição, Legislação e Redação de Leis e de Cultura, Saúde, Assistência 

Social, Desporto e Turismo sobre o Projeto de Lei de nº 001/2021, de 

autoria do Executivo Municipal. Feita a leitura, o senhor Presidente passou 

a relatora das Comissões para encaminhar o Parecer à discussão do 

Plenário, que cumprimentou a todos os vereadores e falou que o projeto em 

questão está embasado na Constituição Federal de 1998 e na Lei de 

Diretrizes de Base da LDO, ano 93 e 94, que tem como base regulamentar a 

instituição de sistemas municipais exposto no artigo 8º. E disse ainda que 

vale ressaltar no artigo 2º que se refere ao ensino municipal como uma 

organização dos municípios, mediante regime de colaboração entre as 

diferentes esferas administrativas, bem como assegurado sua autonomia, 

peculiaridade e identidade própria. Portanto, após análise e confirmação da 

legalidade e sem nenhum quesito que o leve a reprovação pediu aos nobres 

pares o voto de aprovação. O senhor Presidente colocou em discussão o 

parecer em questão e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Como o Projeto de Lei nº 001/2021, que 

Disciplina a Organização do Sistema de Ensino do Município de Afuá, 
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consta na sua totalidade cento e vinte e nove artigos, e em reunião anterior 

já foi lido e o Plenário acabou de aprovar seu parecer, solicitou aos 

senhores vereadores que o considerem como lido. Colocou em discussão o 

Projeto de Lei de nº 002/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

inclusive para apresentação de emendas (se houver) e como ninguém 

discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 

Na sessão anterior foi feita a leitura do Projeto de Lei de nº 005/2021, de 

autoria do Executivo municipal, que dispõe sobre o reajuste dos ACS e 

Agentes de Endemias, como esta matéria é uma disposição Federal. O 

Executivo tem que tornar legal o reajuste e como estes profissionais já estão 

recebendo o valor reajustado e tendo em vistas da necessidade da 

aprovação da matéria, o senhor Presidente submeteu a dispensa do Parecer 

sobre a matéria em questão para que pudessem discutir na sessão. Colocou 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor Presidente 

solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei 

nº 005/2021, artigo por artigo para discussão, apresentação de emendas (se 

houver) e posterior votação. A seguir, feita a leitura do projeto de lei, artigo 

por artigo, como ninguém discutiu e não houve alterações, colocou em 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Os projetos de lei 

aprovados serão encaminhados ao Executivo Municipal para as devidas 

providências. Verificando não haver mais 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 Irineu Pandilha, 

que iniciou suas falas cumprimentando a todos e falou que estariam nessas 

sessões somente para cumprir seus compromissos e que essa pandemia vem 

se alastrando em todo mundo, e esse mandato foi dado pelo povo, e é pelo 

povo que estão aqui. E pediu a Deus que proteja a todos desse vírus. O 

senhor Presidente usou da palavra para pedir proteção à Nossa Senhora da 

Conceição pelo momento que o mundo está vivenciando e pela dificuldade 

que está passando. Agradeceu carinhosamente à todos os nobres vereadores 

pelos votos favoráveis aos projetos de leis do Executivo. E como sempre 

fala, o Plenário é soberano, mas os acordos existem e todos devem honrar o 

povo de Afuá. E por fim, disse que o Poder Legislativo tem o compromisso 

de contribuir com o povo. 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, 
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Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, José Borges da 
Silva Junior, Irineu Pinheiro Pandilha, José Carlos Nunes dos Santos. 


