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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021, 
realizada em 23 de fevereiro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 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 Primeira Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da primeira 
sessão legislativa da atual legislatura. Verificando ausência da segunda 
secretária, vereadora Maria Núbia de S. Lacerda, que está em tratamento de 
saúde em Macapá, solicitou ao vereador Rondineli de Almeida Costa para 
assumir a segunda secretaria da Mesa. 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 solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura das correspondências recebidas. 
Após as leituras das correspondências, ainda no Pequeno Expediente, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da 
Vigésima Nona Reunião Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2020. Feita 
a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou a votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, na primeira parte 
da Ordem da Ordem do Dia o senhor Presidente solicitou ao servidor Antônio 
Serrão para fazer a apresentação do Projeto de Resolução de Nº 001/2021, de 
autoria da Presidência da Câmara Municipal de Afuá e do Ofício de Nº 
031/2021-GAB/PMA, da Mensagem, da Justificativa e do Projeto de Lei de Nº 
002/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre 
a Contratação por tempo determinado. Solicitou ainda ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura da Mensagem, da Justificativa e do Projeto de Lei Nº 
003/20212, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que fixa o Piso 
Salarial Mínimo para os Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Afuá. 
Feita as leituras das referidas matérias, o senhor presidente solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Calendário para as reuniões 
ordinárias para o ano de 2021. Feita a leitura, colocou em discussão e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade.  Tendo em vistas não haver mais matéria para a primeira parte 
da ordem do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, e verificando não 
haver matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e 
tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que 
iniciou suas falas cumprimentando a todos e pediu ao presidente que peça 
informação ao Executivo sobre a necessidade de cada órgão, para que possam 
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fazer uma análise embasada pelo menos em número, pois fica difícil entender 
um projeto onde ele só pede autorização para fazer contratação, é a mesma 
coisa que assinar um cheque em branco para o prefeito. O senhor Presidente 
usou da palavra para cumprimentar a todos os presentes e desejou boas-
vindas aos nobres vereadores a primeira sessão legislativa, e disse que a 
Mesa da Câmara terá sempre o cuidado, respeito e compreensão com todos os 
senhores vereadores, independentemente de cor partidária, e que o Plenário é 
soberano, e quem tiver o poder do convencimento, vence. Finalizou dizendo 
que cada Parlamentar possa se dedicar em seus trabalhos e a única bandeira 
política seja o povo de Afuá. Pediu a proteção divina e sabedoria para dirigir os 
trabalhos nesta Casa. 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 24 de fevereiro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 23 de fevereiro de 2021. Com a presença dos senhores 
vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria B. Ferreira, Rondineli de Almeida 
Costa, Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião Baia Santana, Paulo Ronald 
França Pereira, José Borges da Silva Júnior, Irineu Pandilha Pinheiro, José 
Carlos Nunes dos Santos e Dirceu da Lima Silveira. 
 


