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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 26 de março de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Aos vinte e seis 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 proteção de 
Deus, declarou aberta a Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou 
a ausência da primeira secretaria, a vereadora Edna Maria B. Ferreira, por 
motivos de saúde, e solicitou a segunda secretária, a vereadora Núbia 
Maria Lacerda para assumir a primeira secretaria e o vereador Sebastião 
B. Santana para assumir a segunda secretaria da Mesa. Justificou  ainda a 
ausência do vereador Dirceu Silveira, que está em Macapá 
acompanhando sua esposa em tratamento de saúde e do vereador Paulo 
Ronald por motivos particulares. 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 Quarta Reunião Ordinária, realizada 26 de fevereiro 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 dos Requerimentos de Nº 003, 
004 e 005/2021, de autoria do vereador Paulo Ronald França Pereira. A 
seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a apresentação do 
Requerimento de nº 004/2021, de autoria da vereadora Núbia Maria de 
Souza Lacerda. Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão para a 
apresentação do Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador 
José Borges da Silva Junior. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Requerimento de nº 002/2021, de autoria do vereador 
Nilton P. Cardoso, que solicita em caráter de urgência, a reforma do muro 
do cemitério desta Cidade, inclusive elevando a sua altura e que seja 
incluída também a construção onde o referido muro ainda não existe, bem 
como a construção de uma nova Capela, com mais espaço na parte 
interna do mesmo. Após a leitura, como autor do requerimento em 
questão, o senhor Presidente usou da palavra para encaminhá-lo à 
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discussão do Plenário, e ressaltou que o requerimento tem o objetivo de 
atender toda a comunidade Afuaense no sentido de ter uma estrutura, 
com uma área toda murada e uma capela com mais espaço, garantindo 
assim o respeito com os familiares e amigos, no momento da despedida 
de seus entes queridos. Desse modo, busca-se evitar que desocupados 
ou meliantes, usem também o espaço como esconderijo ou mesmo 
violando os túmulos, como alguns que já estão depredados. Pediu a 
compreensão e o apoio de todos os vereadores na aprovação do 
requerimento em questão. Colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, passou à votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou 
ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 
003/2021, de autoria do vereador Nilton P. Cardoso, que solicita em 
caráter de urgência, a construção de um Posto de Saúde em alvenaria, 
nos padrões adotados pela atual administração, com todos os 
equipamentos necessário, para o seu bom funcionamento, no rio 
Caldeirão na Regional do Caldeirão, Município de Afuá. Feita a leitura, 
como autor do requerimento, o senhor Presidente usou da palavra para 
encaminhar à discussão do Plenário, e falou que considerando que o 
Posto de Saúde existente na referida localidade é de construção antiga de 
madeira, sendo que as construções atuais já estão sendo feitas em 
alvenaria, o que propicia um ambiente mais adequado, para que o 
responsável pelos atendimentos tenha um melhor local para desenvolver 
seus trabalhos e a comunidade terá um ambiente mais acolhedor, quando 
houver necessidade da utilização dos serviços ofertados no posto de 
saúde. Pediu a compreensão e o apoio dos senhores vereadores na 
aprovação do requerimento em questão. Colocou em discussão, e como 
ninguém discutiu, passou à votação, sendo o mesmo aprovado por todos. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento 
de nº 001/2021, de autoria do vereador Altemis Monteiro, que solicita em 
caráter de urgência a construção de um Posto de Saúde na localidade, 
Rio Ipanema, regional do Fábrica, nos atuais padrões adotados pela 
administração municipal. O senhor Presidente passou ao autor do 
requerimento para encaminhar à discussão do Plenário, que 
cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que em conversa com um 
Agente Comunitário de Saúde- ACS da localidade, foi constatado que 
residem entre os rios Ipanema, Espera e Jussara mais de 80 (oitenta) 
famílias que necessitam de atendimentos básicos de saúde e atendendo a 
reinvindicação da comunidade do Rio Ipanema sobre a distância que os 
mesmos enfrentam para chegar ao posto mais próximo é de extrema 
importância que seja construído esse posto para poder sanar tais 
dificuldades. Solicitou aos nobres pares a aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém 
discutiu, passou à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento 
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de nº 001/2021, de autoria da vereadora Maria Núbia de S. Lacerda, que 
solicita ao Prefeito Municipal de Afuá, para que o mesmo através do 
órgão competente determine construção da Escola Apóstolo Paulo, com 
duas salas de aula, no Rio Caetano, zona rural deste município. Após a 
leitura, o senhor Presidente passou a palavra a autora do requerimento 
para encaminhar à discussão do Plenário, que iniciou suas falas 
cumprimentando a todos e ressaltou que em visita a zona rural, mais 
precisamente na comunidade do Rio Caetano, foi constatada a 
necessidade de construir um espaço escolar para que os moradores da 
região possam ter melhores condições de acesso à educação, visto que 
muitos alunos precisam se deslocar para outro espaço escolar que fica 
mais distante. Por esses motivos, solicitou aos nobres pares a apreciação 
e aprovação do requerimento em questão. O senhor Presidente colocou 
em discussão e como ninguém discutiu, passou à votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Requerimento de nº 002/2021, de 24 de março de 
2021, de autoria da vereadora Maria Núbia de S. Lacerda, que solicita ao 
Chefe do Poder Executivo, para que o mesmo determine ampliação da 
Escola Polo Laura de Almeida Machado, com mais duas salas de aula, no 
rio Carás, zona rural deste município. Feita a leitura, o senhor Presidente 
passou a palavra a autora para encaminhar o requerimento à discussão 
do Plenário, que falou que em visita a comunidade verificou-se a 
necessidade de ampliar o espaço escolar para dar melhores condições no 
desenvolvimento das atividades estudantis dos profissionais e dos 
alunos que fazem parte daquela instituição, bem como dar mais suporte e 
segurança aos mesmos em virtude dos tempos de pandemia que todos 
estão vivenciando. Solicitou aos nobres pares a apreciação e aprovação 
do requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão 
e como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Requerimento de nº 003/2021, de 24 de março de 2021, de autoria da 
vereadora Maria Núbia de Souza Lacerda, que solicita ao chefe do Poder 
Executivo, para que o mesmo determine ampliação da Escola Dr. Jarbas 
Cavalcante, com mais três salas de aula, localizada no entorno, zona rural 
deste município. O senhor Presidente passou a palavra a autora para que 
encaminhe à discussão do Plenário, que ressaltou que em visita ao local 
verificou-se a necessidade de ampliar o espaço escolar para atender 
melhor os alunos e profissionais que fazem parte daquela instituição, 
uma vez que cada ano cresce o quantitativo de alunos em idade escolar 
que moram próximo a referida escola. Outrossim, a ampliação terá mais 
comodidade e segurança para todos que executam suas atividades 
estudantis, tendo em vistas a atual pandemia que o mundo enfrenta. 
Solicitou aos nobres pares a apreciação e aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 
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discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A 
seguir, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Requerimento de nº 002/2021, de 23 de março de 2021, 
de autoria do vereador José Borges da Silva Junior, que solicita ao Chefe 
do Poder Executivo que tome providências quanto à construção de um 
posto de saúde na localidade no Rio Braço do Salvadorzinho, na zona 
rural do Município de Afuá. Feita a leitura, o senhor Presidente passou a 
palavra ao autor do requerimento para encaminhar à discussão do 
Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou que tendo em vistas que 
a comunidade atende várias famílias, pois o local necessita com urgência 
dessa implantação, que naquela região concentra um grande número de 
munícipes que compreendem as comunidades nas proximidades, 
necessitando da construção e da implantação do P.S.F para melhor 
atender aquelas comunidades. Pediu o apoio dos nobres vereadores na 
aprovação do requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por todos.  Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do Requerimento de nº 003/2021, de 23 de março de 2021, de 
autoria do vereador José Borges da Silva Junior, que solicita a 
construção uma quadra de esporte ou até mesmo um Ginásio 
Poliesportivo ao lado Igreja São Benedito. Após a leitura, passou a 
palavra ao autor do requerimento para encaminhar à discussão em 
Plenário, que ressaltou que tendo em vista que esta comunidade atende 
várias famílias carentes, entende-se também que esta comunidade 
desenvolve um programa social do bairro do Capim Marinho, e essa 
quadra ou ginásio ajudará nas atividades de educação física, lembrando 
que os mesmos usavam o terreno do lixão para desenvolver suas 
atividades poliesportivas, e por questão de saúde foi proibido o uso deste 
local. Por fim, pediu aos nobres pares a aprovação do referido 
requerimento. O senhor Presidente colocou em discussão e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Dando prosseguimento, verificando não haver mais matéria para a 
primeira parte da ordem do dia, passou à segunda parte da Ordem do Dia, 
e como não houve matéria, passou às Explicações Pessoais, e como não 
houve orador inscrito, o senhor Presidente usou da palavra para informar 
aos senhores vereadores que conforme foi acordado, essas sessões 
foram realizadas em dois dias, por motivo da pandemia que está se 
alastrando no mundo todo, e em Afuá não é diferente, pois muitas vezes o 
Poder Legislativo é criticado, mas somente quem está dentro da Casa 
sabe da luta dos vereadores, ninguém veio aqui para fazer média, e sim 
pela escolha popular.  Agradeceu os senhores vereadores e comunicou 
que as matérias aprovadas serão encaminhadas ao Executivo e 
comunicou ainda que a câmara funcionará somente trabalho interno até o 
dia 04 de abril, e como já foi aprovado a mudança de datas das sessões 
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legislativas, o chefe de gabinete vai explicar no grupo dos senhores 
vereadores para melhor compreensão. E como presidente da Casa, 
oficializara a todos os secretários separadamente para saber quais as 
ações do município e repassará a cada um dos senhores vereadores. Por 
fim, pediu a benção de Deus e da Virgem da Conceição sobre todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Não existindo nada mais 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 França Pereira, José Borges da Silva Junior, Irineu Pandilha 
Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos.  


