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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 30 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 trinta 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 preoteção de Deus, 
declarou aberta a Sétima Reunião Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo 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 e nem oradores 
inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
resumo da Ata da Oitava Reunião Ordinária, realizada em 26 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 apresentação dos 
Requerimentos de Nº 009, 010 e 011/2021, de autoria do vereador Paulo 
Ronald França Pereira. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Requerimento de nº 005/2021, de autoria da vereadora 
Maria Núbia de S. Lacerda, que solicita em caráter de urgência o estudo 
para a reformulação e atualização geral da LOA-Lei Orgânica do Município 
de Afuá. O senhor Presidente passou a palavra a autora do requerimento 
para encaminhar à discussão em Plenário, que cumprimentou a todos e 
ressaltou que devido a criação da mesma já contar com trinta e um anos 
de existência, está necessitando de atualizações quanto aos conteúdos 
que não estão acompanhando as legislações vigentes. É entendido que a 
Constituição Federal rege o país, a Estadual rege os Estados e a 
Municipal rege os Municípios, por isso embasados nas legislações 
federais e estaduais para que a legislação municipal possa se adequar as 
mudanças legislativas. Pediu aos nobres pares a aprovação do 
requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão Para fazer a leitura do 
Requerimento 006/2021, de 28 de abril de 2021, de autoria da vereadora 
Maria Núbia Lacerda, que solicitou em caráter de urgência o estudo para a 
reformulação e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
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Afuá. Feita a leitura, o senhor Presidente passou a palavra a autora do 
requerimento para encaminhar à discussão do Plenário, que ressaltou 
que a necessidade dessa reformulação de atualizações quanto aos 
conteúdos que não estão acompanhando as legislações vigentes. 
Outrossim, o Poder Legislativo necessita comungar dos princípios 
fundamentais do país e do estado, uma vez que os vereadores são 
instrumentos essenciais para evidenciar o progresso da Casa de Leis do 
Município de Afuá em suas legislações próprias. Pediu aos nobres pares 
a aprovação do requerimento em questão. O senhor Presidente colocou 
em discussão e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo 
aprovado por todos. Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão para fazer 
a leitura do Requerimento de nº 002/2021, de autoria do vereador Irineu 
Pandilha Pinheiro, que solicitou a construção de um Posto de Saúde, em 
alvenaria, na Regional do Baiano, na Comunidade São João Batista – Rio 
Ipaneminha, nos atuais padrões da administração municipal. Após a 
leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao autor do requerimento 
para encaminhar à discussão do Plenário, que iniciou suas falas 
cumprimentando a todos e ressaltando que a referida comunidade 
precisa de um melhor atendimento com relação aos procedimentos 
básicos de saúde, pois tem Agentes Comunitários realizando esses 
procedimentos em suas próprias residências. Tendo em vista a pandemia 
ora enfrentada, isso oferece riscos tanto aos familiares (idosos e crianças 
da casa), quanto aos que precisam de atendimentos. Dessa forma um 
posto próprio para realizar essas ações garantirá melhores condições de 
trabalho aos ACS e mais satisfação a comunidade. Pediu o apoio e a 
compreensão na aprovação do requerimento em questão. O senhor 
Presidente colocou em votação e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo aprovado por todos. Solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Requerimento de nº 001/2021, de 28 de abril de 
2021, de autoria do vereador Rondineli de Almeida Costa, que solicitou 
em caráter de urgência, reforma na estrutura dos Abastecimentos de 
Água do Bairro do Capim Marinho (Cajuúna e Marajozinho), manutenção 
dos equipamentos de tratamento de água e ampliação na distribuição do 
fornecimento de água e manutenção das tubulações existentes. Após 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 o objetivo do requerimento de reforma e ampliação do 
abastecimento de água é para atender a grande demanda de pessoas que 
não tem acesso a esse serviço tão importante para a vida de cada cidadão 
afuaense residente naquele bairro. Pediu aos nobres a aprovação do 
requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Requerimento de nº 006/2021, de 28 de abril de 2021, de autoria do 
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vereador Paulo Ronald F. Pereira, que solicitou o posteamento, com 
fiação e luminárias, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Rio 
Charapucu, Regional do Jupaty. O senhor Presidente passou a palavra ao 
autor do requerimento para encaminhar a discussão do Plenário, que 
saudou a todos e disse que o motivo desse requerimento se dá pela 
necessidade de melhorias na qualidade de vidas das pessoas que tem 
moradias fixa na vila, pois a iluminação trará segurança e bem-estar para 
a comunidade. 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. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Requerimento de nº 007/2021, de 28 de abril de 2021, de autoria do 
vereador Paulo Ronald F. Pereira, que solicita o posteamento, com fiação 
e luminárias, na Comunidade Nova Aliança, no Rio preto, Regional Rio 
Preto. Após a leitura, o senhor Presidente concedeu a palavra ao autor do 
requerimento para encaminhar à discussão do Plenário e ressaltou que o 
motivo do requerimento se dá pela necessidade de melhorias na 
qualidade de vida das pessoas que tem moradias fixa na vila e de todos 
que por ali passam. A iluminação trará mais segurança e bem-estar para 
todos, uma vez que nos momentos atuais muitos dependem de recursos 
que exigem a energia para realizar seus trabalhos. 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. Solicitou ainda ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de nº 008/2021, de 28 
de abril de 2021, de autoria do vereador Paulo Ronald F. Pereira, que 
solicitou o posteamento, com fiação e luminárias, na Comunidade Nova 
Betel, Regional Jupaty. Após a leitura, o senhor Presidente concedeu a 
palavra ao autor do requerimento para encaminhar à discussão do 
Plenário, que ressaltou que com a iluminação para a vila trará melhorias 
na qualidade de vida de pessoas que residem na vila e das demais 
pessoas que visitam a mesma, tendo em vista que a segurança e bem-
estar são de suma importância para todos. Outrossim, nos dias atuais, 
muitas pessoas dependem de recursos que exigem a energia para realizar 
seus trabalhos. Solicitou aos nobres pares a apreciação e aprovação do 
requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e 
como não houve discussão, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Verificando não existir mais matéria para a primeira parte 
da ordem do dia, passou a segunda parte da ordem do dia, e como não 
houve matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição 
e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Rondineli de 
Almeida, que cumprimentou a todos os vereadores e os agradeceu pela 
aprovação de seus requerimentos, assim colaborando com os moradores 
do Capim Marinho. No mais, agradeceu a Deus por mais essa sessão.  O 
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vereador Sebastião Santana usou da palavra para agradecer a Deus por 
mais essa sessão. E agradeceu também aos nobres pares pela aprovação 
dos projetos em prol dos munícipes e pela colaboração com o senhor 
Chico Cobra e sua esposa, que se encontram internados com covid. 
Ressaltou que na semana passada quando veio tomar vacina junto com 
sua esposa, não conseguiu autorização para viajar, chegou em sua 
residência através de voadeira particular. E com relação aos barcos, 
realmente estão vindo superlotados, o Poder Legislativo tem que fazer 
uma reunião e convocar os proprietários de embarcações e as 
autoridades para resolver essa situação. Agradeceu a Deus e a Virgem 
Maria. O senhor Presidente usou da palavra para cumprimentar a todos e 
agradecer a Deus. E ressaltou que as sessões da câmara estão sendo 
realizadas, porque o Poder Legislativo não pode parar, e o decreto diz que 
não pode ter nenhum tipo de reunião, mas os acordos existem, e com 
uma boa conversa tudo se resolve. O Poder Legislativo irá conversar com 
o prefeito, pois é uma prerrogativa do parlamentar.  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 18 de maio de 
2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 30 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, José Borges da Silva Junior e Irineu Pandilha Pinheiro.  


