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Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 28 de abril 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 oito dias do mês de abril 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 Décima Reunião Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou 
a ausência do vereador José Carlos Nunes dos Santos e solicitou a 
servidora Ana Maria Vaz Lobato para fazer as anotações nessárias para a 
digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o 
senhor presidente verificando não haver correspondência a ser lida, ainda 
no pequeno expediente, concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, 
que cumprimentou a todos e disse que gostaria de tecer alguns 
comentários sobre o novo decreto que saiu, onde as viagens 
intermunicipais, que foram liberados somente 30%, não estão sendo 
cumpridos, e as embarcações que estão fazendo esse trajeto estão indo e 
vindo superlotadas de mercadorias, colocando em risco a vida de                            
muitas pessoas. E disse ainda que gostaria que o represante de governo 
olhasse para essa situação, e que as viagens sejam liberadas também 
para as embarcações menores como lanchas,  é lógico que dentro do 
limite que possa ser feito. E resaltou ainda que como Macapá abriu seus 
serviços, então Afuá deveria abrir também, pois até as pessoas com 
encaminhamento para tratamento de saúde não estão sendo atendidas, 
imaginem, e acaba recaindo sobre os vereadores a responsabilidade. 
Verificando não haver mais oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Sexta Sessão 
Ordinária, realizada em 24 de março 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, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Requerimento de nº 002/2021, de autoria do 
vereador Altemis Fernandes Monteiro, que solicita a reconstrução da 
Escola Polo Clodovil Coelho, no Rio Morcego, Regional do Fábrica, com 
06 (seis) salas de aula em alvenaria, nos atuais padrões adotados pela 
administração municipal. Feita a leitura, passou ao autor do requerimento 
para encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e 
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ressaltou que a referida escola é uma das únicas escolas polos ainda 
construídas em madeira e para atender as reivindicações da comunidade 
local e dar mais comodidade aos alunos que estudam neste 
estabelecimento a construção da mesma em alvenaria será mais viável. 
Pediu aos nobres pares a apreciação e aprovação do requerimento em 
questão. O senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, passou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou 
ainda ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de 
nº 003/2021, de autoria do vereador Altemis Fernandes Monteiro, que 
solicita a construção do Posto de Saúde em alvenaria, no rio Guajará, nos 
atuais padrões adotados pela atual administração municipal, bem como a 
contratação de mais um técnico em enfermagem para o referido posto. 
Feita a leitura, passou ao autor para encaminhar o requerimento à 
discussão do Plenário, e ressaltou que o atual posto é construído em 
madeira em modelo antigo e não supre mais as necessidades da 
comunidade. Como a demanda da própria regional e das localidades 
próximas é grande, é necessário um posto mais amplo e um técnico de 
enfermagem que possa atender as urgências básicas de saúde dos 
mesmos. Solicitou aos nobres pares a apreciação e aprovação do 
requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Tendo em vistas não haver mais matéria para a primeira 
parte da ordem do dia, o senhor Presidente passou à segunda parte da 
Ordem do Dia e informou aos senhores vereadores que na sessão 
anterior foi feita a leitura do Projeto de Lei de nº 006/2021, de autoria do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a Reestruturação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social-CACS, e como o mesmo 
estava com pedido de urgência, para adequação à Legislação Federal, 
submeteu ao Plenário a dispensa de Parecer da Comissão Competente, 
para que  a matéria fosse discutida e votada na sessão. Colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do Projeto de Lei de nº 006/2021, de autoria do Poder Executivo, artigo por 
artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior 
votação. No artigo 6º inciso I, o vereador Paulo Ronald apresentou uma 
emenda suprimindo “ao Poder Legislativo e”, ficando com a seguinte 
redação: Apresentar aos órgãos de controle interno e externo, 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos 
gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio 
da internet; no artigo 6º inciso III, onde se ler 20 dias, passe a ler 30 dias. 
O vereador Paulo Ronald fez a inclusão do artigo 20, ficando com a 
seguinte redação: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário. E o artigo 19 ficou com a 
seguinte redação: O CACS, deverá sempre que solicitado e desde que 
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aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal, apresentar ao Poder 
Legislativo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência aos 
documentos. Em votação o Projeto de Lei de nº 006/2021, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, sendo aprovado por unanimidade. O senhor 
Presidente colocou em votação as emendas apresentadas pelo nobre 
vereador Paulo Ronald ao referido projeto, sendo as mesmas aprovadas 
por unanimidade. 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 
Paulo Ronald F. Pereira, que iniciou suas falas cumprimentando a todos e 
agradeceu pela aprovação de seus requerimentos e do projeto de lei. E 
ressaltou que conforme o nobre vereador Dirceu falou a respeito dos 
barcos virem lotados, tem toda razão, agora com relação a pessoas 
doentes, não procede, porque a secretaria municipal de saúde prioriza 
sim, autorizando as pessoas viajarem. O senhor Presidente usou da 
palavra para agradecer a todos pelo apoio nas matérias votadas. E 
ressaltou sobre o que o nobre vereador Dirceu falou sobre a liberação do 
meio de transporte, e tem certeza que o prefeito ainda não liberou foi mais 
por precaução, mas logo será resolvido essa situação. 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 29 de abril de 
2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 28 de 
abril 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 e Dirceu de Lima Silveira.  


