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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2021, realizada em 21 de maio 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 um dias do mês de maio 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 Primeira Sessão Legislativa 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 Décima Segunda Reunião 
Ordinária, realizada em 30 de abril 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 leitura do 
Requerimento de Nº 007/2021, de autoria da vereadora Maria Nubia de 
Souza Lacerda, que solicita a ampliação e reforma da quadra de esportes 
da Escola Municipal Frei Faustino Legarda, localizada nesta cidade, no 
bairro do Capim Marinho. O senhor Presidente concedeu a palavra a 
autora do requerimento para encaminhar à discussão em Plenário, que 
iniciou suas falas cumprimentando a todos e ressaltou que em visita 
recente a escola, notou-se a necessidade de ampliação da referida 
quadra, uma vez que a prática esportiva desenvolvida naquele local é de 
suma importância tanto para os alunos quanto para as pessoas que 
gostam de praticar esportes e que fazem parte de um projeto 
desenvolvido pela instituição com o intuito de arrecadar fundos que 
servem de suporte para sanar algumas situações diárias educacionais na 
instituição. Solicitou 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 de nº 
003/2021, de autoria da vereadora Edna Maria Bezerra Ferreira, que 
solicita em caráter de urgência, a limpeza do Furo do Igarapé Limão, que 
dá acesso ao rio Antonio e outros. Após a leitura, o senhor Presidente 
concedeu a palavra a autora do requerimento para encaminhar à 
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discussão em Plenário, que cumprimentou a todos, e atendendo ao 
pedido dos alunos e da comunidade que transitam pelo referido furo, se 
faz necessário a limpeza, facilitando o acesso mais rápido a escola em 
decorrência da demanda de alunos. Pediu aos nobres pares a aprovação 
do requerimento em questão. O senhor Presidente colocou em discussão 
e como não houve discussão, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade.   A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
apresentação do Requerimento de nº 004/2021, de autoria da vereadora 
Edna Maria B. Ferreira, que solicita a construção de uma Escola no Rio 
Açacu, Regional do Rio Baiano, com uma sala de aula, dentro dos 
padrões adotados pela atual administração. Após a leitura, concedeu a 
palavra a autora do requerimento para encaminhar à discussão do 
Plenário, que iniciou suas falas dizendo que a citada construção se faz 
necessária em decorrência da demanda de alunos que ora precisam da 
referida escola que funcionava na residência do Sr. Ilson Ramos e 
atualmente funcionando na residência do Sr. Lourival Pereira, com 
aproximadamente 35 alunos. Com a referida construção facilitará o 
aprendizado dos alunos daquela localidade. Pelos motivos citados pediu 
aos nobres pares a aprovação do requerimento em questão. Solicitou 
ainda ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento de 
nº 003/2021, que solicita ao Chefe do Poder Executivo em caráter a 
criação de um disk ambulancha vinte e quatro horas, com número 
especifico emergencial para atender a população ribeirinha. Após a 
leitura, o senhor Presidente concedeu a palavra ao autor do mesmo para 
encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a todos os 
vereadores e ressaltou que em conversa com o vereador Paulo Ronald 
chegaram a um consenso de que o requerimento sairia de pauta e 
retornaria na próxima sessão. O senhor Presidente atendendo ao pedido 
do vereador José Carlos, autor do requerimento, retirou de pauta a 
matéria em questão.  Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do Requerimento de nº 004/2021, de autoria do vereador José 
Carlos N. dos Santos, que solicita que seja oficializado ao Secretário de 
Segurança Pública do Estado do Pará, Senhor Ualami Pinto Machado, que 
destine ao destacamento da Polícia Militar deste Município, uma Lancha 
Voadeira equipada, para atender as necessidades do Destacamento local. 
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 devido a logística de operações da 
Policia Militar, a lancha que se encontra no destacamento não é mais 
adequada, pois o seu sistema propulsor é rabeta; desta forma não 
apropriada para deslocamento noturno que a maioria das vezes se faz 
necessário, segundo informações do próprio comando da própria polícia 
militar. Solicitou aos nobres pares a aprovação do requerimento em tese. 
O senhor Presidente colocou em discussão. O vereador Sebastião 
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Santana usou da palavra para parabenizar o vereador José Carlos pela 
iniciativa do seu requerimento e pediu ao nobre mesmo para que o 
requerimento fosse em conjunto, assinado por todos os vereadores. O 
vereador José Carlos continuou com a palavra dizendo que aceitava a 
proposta de que o requerimento passasse a ser em conjunto. Como 
ninguém mais discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Tendo em vistas não haver mais matéria para a segunda 
parte da ordem do dia, passou às Explicações Pessoais. Com o tempo 
máximo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador José Borges, 
que cumprimentou a todos e ressaltou que o povo do bairro do Capim 
Marinho é muito acolhedor, recebe todo mundo de braços abertos, tanto 
quem ganha uma eleição, quanto quem perde, e quando fossem 
procurados deveriam ser tratados com o mesmo carinho e a mesma 
atenção, pois são vereadores do município e devem trabalhar em prol da 
população, independentemente de cor, raça, religião. E parabenizou ao 
governador do Estado pela sua vinda ao município de Afuá, 
principalmente por ser uma data especial para o mesmo. E disse ainda 
que essas ações que estão prestes a vir para o município, que realmente 
possam ser concluídas e os vereadores possam se unir para cobrar e 
sempre buscar melhorias. E ressaltou ainda sobre a energia do bairro do 
Capim Marinho, a EQUATORIAL já deu início e já chegou uma remessa de 
postes, que já está prestes a se iniciar o trabalho, e quem ganhará com 
isso é a população. Com relação a água daquele bairro, o governador 
prometeu concluir a primeira etapa e depois dará início a segunda etapa, 
que beneficiará toda a população do Capim Marinho. E pediu ao vereador 
Dirceu Silveira, que como tem um elo maior com o governador, pois faz 
parte do mesmo partido, que os ajude a cobrar, para que venha se 
concretizar, pois a questão da água vem se arrastando por anos e anos e 
o povo precisa dessa ação. O vereador José Carlos iniciou suas falas 
cumprimentando a todos e ressaltou que deverão debater o mais rápido 
possível sobre a solicitação da ambulancha, a população clama por isso e 
está muito difícil. E frisou que foi chamado pelo secretário de saúde no 
dia do evento do governador, pois ele ficou chateado pela postagem 
sobre a questão das ambulanchas, e disse tem o maior respeito pelo 
senhor Sandro, independente de fazer parte ou não do mesmo grupo 
político, mas surtiu efeito, pois no máximo uns vinte dias estará sendo 
entregue uma ambulancha toda reformada, inclusive com motor novo. E 
frisou ainda que não fez nenhuma postagem para atingir o secretário, ele 
só foi marcado para se explicar, pois, todas as ações de qualquer 
vereador que seja em benefício do povo terão sempre o seu apoio. A 
palavra foi concedida ao vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a 
todos. E se referiu ao vereador Junior Borges, de que já está no seu 
segundo mandato, mas desde que acabou a eleição do seu primeiro 
mandato fez questão de falar publicamente de que tinha sido eleito por 
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um partido, mas depois da eleição passaria a ser vereador do município 
de Afuá, inclusive foi na época em que o governo federal estava 
trabalhando naquele programa “MINHA CASA MINHA VIDA”, isso 
aconteceu muito na zona rural, e foi um dos vereadores que ajudou a criar 
umas cinco associações no município de Afuá, algumas delas ainda 
permanecem, outras infelizmente se perderam no caminho, e lá no seu 
Roque Batista, na região do Conceição, fundou uma associação e não 
teve nenhum voto, mas foi uma das únicas associações que as casas 
foram construídas, inclusive no termino das construções foi entregue o 
salão, com laboratório de informática com oito computadores. E disse 
que frisou isso, não para se enaltecer, que igualmente a vereadora Núbia 
falou, que a responsabilidade em ralação aos benefícios do município, 
independe de onde foi votado ou não, porque a partir do momento em que 
é eleito, é eleito para ser vereador do município. E registrou também sua 
indignação a respeito de uma solicitação em conjunto dos vereadores 
Dirceu, Irineu e José Carlos feita a presidente do IMPAS, senhora Érica, 
para que a mesma encaminhasse algumas documentações como extratos 
de contas, pessoas que estão recebendo pela prefeitura, mas que 
deveriam estar recebendo pelo IMPAS, saber qual é a real situação de lá, 
e para seu espanto além de não fornecer as informações, ainda os 
ameaçou que o ato de solicitar as informações era passivo de cassação 
de mandato, e para isso ela envolveu o artigo 43 do Regimento Interno da 
Câmara, ou seja, além de não informar nada, ainda quer ensinar  a 
compreender aquilo que é dever do vereador, e garantiu que providências 
serão tomadas. E quando essa solicitação foi feita, foi porque há uma 
preocupação muito grande por parte dos solicitantes, e crer que muito 
vereador também tem essa preocupação até pessoal, porque tem esposas 
de servidores, parentes, que estão contribuindo através do sistema do 
IMPAS, e infelizmente não sabe como vai ser a sua aposentadoria, se ela 
vai poder se aposentar ou não. Então, não é uma briga dos vereadores de 
oposição com o executivo, estão buscando apenas informações e 
fazendo com o poder executivo tome suas iniciativas para regularizar 
essa situação, para que nenhum servidor, seja ele de bandeira partidária 
A, B ou C, seja prejudicado por causa de não poder ter a sua 
aposentadoria. Concedeu a palavra ao vereador Sebastião Santana, que 
iniciou suas falas cumprimentando a todos os vereadores e as pessoas 
presentes na galaria e agradeceu a Deus pelas oportunidades que tem 
lhes concedido, principalmente a sua pessoa que passou por muitos 
problemas difíceis no ano anterior. E fazendo uma avaliação de todos 
esses de mandatos, verificou que já tem oitenta requerimentos aprovados 
nesta Casa, e graças a Deus quase todos executados, no ano passado 
apenas alguns não foram, mas tem esperança que seja resolvido. 
Agradeceu também a atitude do vereador José Carlos e disse que sempre 
estarão juntos lutando pelo bem do município de Afuá, pois não é o que 
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está acontecendo na cidade vizinha, os poderes estão em guerra, mas 
tem certeza de que isso não vai acontecer neste município, porque quem 
sofrerá as consequências, não são os vereadores e nem o executivo e 
sim a população. O vereador Paulo Ronald usou da palavra para 
cumprimentar a todos e ressaltar que o pedido de retirada do 
requerimento do disk ambulancha não foi para que as pessoas não 
tivessem acesso, e sim para que os vereadores tivessem um 
entendimento mais amplo, porque se ver em todas as cidades histórico 
de trote altíssimo, pois podem de fato estar precisando da ambulancha no 
Marajó e ela estar atendendo uma ocorrência em outra localidade que não 
seja verdade. E ressaltou ainda que o município atende hoje através do 
telefone da Brigada de Combate a Incêndio, pelo próprio telefone do 
secretário de saúde, via técnico enfermagem e via saúde, porque é onde 
se detecta mais rápido o trote. E com relação a questão do IMPAS disse 
que realmente tem muita coisa que tem que ser esclarecido, pois não 
concorda com a atitude da senhora Érica Vaz, mas foi um erro de 
comunicação dos vereadores, pois deveriam encaminhar o documento 
como ofício, e teria que ser feito no papel timbrado e assinado pelo 
gabinete dos três partidos para torná-lo mais oficial, e também está com 
endereço privado, pois essas informações tem que ser de cunho público. 
E tem a questão dos documentos sigilosos do IMPAS, e aqueles 
documentos que não sigilosos, é só acessar a CADPREV, pois tem todas 
as informações do IMPAS de Afuá. Por fim, agradeceu pela aprovação de 
seus requerimentos. O senhor Presidente usou da palavra para agradecer 
a Deus e parabenizou a vereadora Nubia Lacerda pelo requerimento sobre 
o ginásio do Capim Marinho, pois entrou com pediu de ampliação e 
reforma da escola Frei Faustino Legarda. E quando se trata de legislar, é 
como sempre diz, depois da eleição se desmancha o palanque, os 
vereadores foram eleitos para tratar bem do povo e cuidar bem da cidade. 
E com relação as regionais frisou que elas são do município, é o prefeito 
que tem o poder de executar e resolver os problemas, os vereadores são 
apenas fiscalizadores, o parlamentar tem o direito de ir e vir e de 
reivindicar, e ser atendido é uma outra questão. 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 junho 
de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 21 
de maio 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, 
José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.   


