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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 19 de maio de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos dezenove 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 Décima Quarta Reunião Ordinária do Primeiro 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura 
Justificou a ausência da segunda secretária, a vereadora Núbia Maria 
Lacerda por motivo de saúde e convidou o vereador Altemis F. Monteiro 
para assumir a segunda secretaria da Mesa. Solicitou a servidora Ana 
Maria V. 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 Décima Reunião Ordinária, realizada em 28 de 
abril de 2021. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, verificando não haver matéria para a primeira e segunda 
parte da Ordem do Dia, passou às Explicações Pessoais. Com o tempo 
máximo de cinco minutos, concedeu a palavra ao nobre vereador Dirceu 
Silveira, que iniciou suas falas saudando a todos os presentes na galeria, 
e falou sobre a importância da vinda do governado do Estado ao 
município, e que ficou muito feliz, pois trouxe muitos benefícios, mas os 
seus companheiros que deviam ter aplaudido, não o fizeram, mas triste 
ainda foi ver o gestor conduzir essa situação, pois presenciou o mesmo 
ofender um professor do município, isso não se faz, nem com a oposição 
e nem com a situação, e se esse cidadão quiser fazer um BO, servirá de 
testemunha. Falou ainda de como foram atacados nas redes sociais, o 
governador não foi eleito somente para a oposição, mas sim para todos 
os munícipes, independente de quem apoiou ou não; e que ele possa 
trazer mais benefício para o município de Afuá. E ressaltou sobre a água 
do Capim Marinho, que será resolvido em parte, pois o governo destinou 
seis milhões e meio para o município de Afuá. Por fim, falou de que não 
sabia que tinham cedido o terreno para a creche no bairro do Capim 
Marinho, pois não esteve presente em algumas sessões. Com a palavra o 
vereador José Carlos, que cumprimentou a todos. E ressaltou que é 
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preocupante com o que aconteceu com a vinda do governador, os 
militantes não respeitaram. É lamentável! E ressaltou ainda que quando 
chegou a câmara de Afuá encontrou todas as portas abertas do plenário, 
e acredita que ninguém tenha maldade, pois vem acompanhando a 
violência na cidade de Chaves, o próprio prefeito mandou invadir a 
câmara municipal, e o sargento da polícia militar colocou a arma na 
cabeça do presidente da câmara, isso para que o prefeito entrasse 
juntamente com o povo, é preocupante, se essa moda pegar, todos 
ficarão vulneráveis. Por fim, deixou seu repúdio a todo tipo de violência. 
O vereador Irineu Pandilha usou da palavra para cumprimentar a todos e 
agradecer a Deus pela oportunidade de estar na câmara juntamente com 
os vereadores honrando e cumprindo seus mandatos. Agradeceu também 
a presença do Governador do Estado do Pará e justificou que não poderá 
participar das próximas sessões do mês, por motivos particulares.  Com a 
palavra o vereador Paulo Ronald, que cumprimentou a todos e agradeceu 
todas as emendas que o nobre governador proporcionou a Afuá, 
juntamente com os deputados federais Joaquim Passarinho, Junior 
Ferrari e Alcione Barbalho. Agradeceu e parabenizou o governo municipal 
que está apto para receber essas emendas para o município de Afuá. E 
repudiou os atos feitos por um senhor que se diz professor, proferiu 
tamanha agressão contra a autoridade máxima do município; todos 
sabem que eles fazem parte de um grupo político adversário ao prefeito, 
mas deviam ter respeito, estavam envergonhando a classe dos 
professores, principalmente porque tinha uma representante dos 
professores do Estado do Pará e também o governador, que é a maior 
autoridade. Por fim, lamentou o que aconteceu. O senhor Presidente usou 
da palavra cumprimentando a todos os vereadores e aproveitou a 
oportunidade para agradecer ao pai maior, pela saúde. E com relação ao 
questionamento do vereador Dirceu, foi votado na sessão do dia 29 de 
março a implantação dessa creche no bairro do Capim Marinho, para que 
já estivesse liberado na chegada do governador; que Deus abençoe a 
mente dele para que seja liberado, pois os vereadores já fizeram a sua 
parte, então é só esperar para ser concluído. E falou também com relação 
ao ocorrido na quadra, com a chegada do governador ao município de 
Afuá. É lamentável! 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, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald 
França Pereira, José Borges da Silva Junior, Irineu Pandilha Pinheiro, 
José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira. 


