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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
de 2021, realizada em 19 outubro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver Dirceu de Lima Silveira. 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 Vigésima Nona Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da atual Legislatura. Tendo em vista a ausência da 
primeira secretária, a vereadora Edna Maria B. Ferreira, solicitou a 
segunda secretária, a vereadora Maria Núbia de S. Lacerda, para assumir 
a primeira secretaria e o vereador Dirceu de L. Silveira para assumir a 
segunda secretaria da Mesa e justificou a ausência dos vereadores Edna 
Maria B. Ferreira e José Carlos N. dos Santos, por motivo de doença. 
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 Ribeiro para fazer a leitura das correspondncias recebidas:  Ofício  
Nº 252, 253, 254, 255/2021, datados de 05 de outubro de 2021, da 
Prefeitura Municipal de Afuá ao Presidente da Câmara Municipal de Afuá, 
senhor Nilton Paes Cardoso. Após a leitura das correspondências, ainda 
no pequeno expediente, com o tempo máximo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a 
todos e falou do triste acontecimento que foi o falecimento do ex-prefeito 
do Município de Afuá, senhor Jaci Soares, uma pessoa que muito 
contribuiu para o desenvolvimento do município, não apenas como 
homem público, mas também no setor privado. E por fim, pediu ao senhor 
Presidente para fazer uma homenagem a família desse cidadão. Após o 
discurso do vereador Dirceu, o senhor Presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Vigésima Quinta 
Reunião Ordinária, realizada em 21 de setembro 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 primeira parte da Ordem do Dia, passou 
à segunda parte da Ordem do Dia, o senhor Presidente, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Parecer de nº 001/2021, da 
Comissão de Justiça, da Constituição, Legislação e Redação de Leis, a 
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respeito do Projeto de Decreto Legislativo de Nº 001/2021, de autoria do 
vereador Sebastião Baia Santana. Após a leitura do Parecer, o senhor 
Presidente passou a palavra a relatora, a vereadora Maria Núbia de S. 
Lacerda para encaminhar à discussão do Plenário, que cumprimentou a 
todos e ressaltou que a matéria veiculada neste Projeto de decreto 
Legislativo se adequa perfeitamente aos princípios de Competência 
Legislativa assegurados ao município insculpidos no artigo 30, inciso I da 
Constituição Federal e não conflita com a Competência Privativa da União 
Federal (artigo 22 da Constituição Federal) e também não conflita com a 
Competência Concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito 
Federal (artigo 24 da Constituição Federal).  Portanto, encontra-se a 
norma em foco perfeitamente alinhavada aos ditames legais, 
especialmente pela Constitucionalidade e Legalidade da tramitação, em 
atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo e pela 
Constitucionalidade e Legalidade, na forma do artigo 30, inciso I da 
constituição Federal e artigo 91, I, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, da matéria veiculada neste Projeto de Decreto Legislativo que prevê 
a concessão de honraria de Título de “Cidadã Afuaense”, a senhora 
Dorvalina Gomes Monteiro. O senhor Presidente colocou em discussão o 
referido e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo de Nº 001/2021, de autoria do vereador 
Sebastião B. Santana, que concede Título de Cidadã Afuaense a senhora 
Dorvalina Gomes Monteiro. Feita a leitura, o senhor Presidente passou a 
palavra ao autor, vereador Sebastião Santana, para encaminhar à 
discussão do Plenário dizendo que já foi feito a defesa do projeto, e em 
nome da professora Lina Monteiro agradeceu a todos os vereadores pelo 
apoio. O senhor Presidente colocou em discussão o referido projeto, e 
como ninguém discutiu, passou à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. O senhor Presidente disse que estaria verificando com o 
vereador Sebastião Santana, a data para entrega da honraria e os nobres 
vereadores seriam notificados através do edital de convocação para a 
realização de uma sessão solene. Verificando não existir mais matéria 
para a segunda parte da ordem do dia, passou às Explicações Pessoais. 
Pelo tempo máximo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador 
Sebastião Santana que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a 
Deus por mais uma sessão. E disse que em visita a um culto numa 
comunidade rural percebeu que muitas crianças em idade avançada ainda 
não sabem fazer leituras de pequenos textos. E fazendo uma avaliação 
nesses quase dois anos de pandemia, acredita que os vereadores 
precisam ter uma conversa com o prefeito para verificar a possibilidade 
da volta das aulas presenciais no município de Afuá. Em seguida a 
vereadora Núbia Lacerda usou da palavra para enfatizar que no dia 15 de 
outubro foi um dia muito importante, que foi o dia do Professor, e 
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aproveitou a presença da professora Lina Monteiro para homenagear os 
professores do País, em especial do Município de Afuá. E ressaltou que 
todos sabem dessa dupla situação que é liberar as festas e fechar as 
salas de aula, mas em toda e qualquer situação existe os dois lados, e 
comunga do pensamento do vereador Sebastião Santana, e é de acordo 
que os alunos têm que estar em sala de aula, mas precisa olhar com 
sensibilidade a questão da educação e a questão dos professores. E 
disse que o SINTEP anda severamente mandando documentos à 
prefeitura com suas justificativas. A Covid 19 veio para trazer lições, 
experiências e perdas. O senhor Presidente usou da palavra para 
agradecer a Deus e parabenizar a professora Lina Monteiro pelo título de 
Cidadã Afuaense e disse que marcará a sessão de entrega de título de 
acordo com o vereador Sebastião Santana. E com relação ao retorno das 
aulas na zona rural, estarão fazendo um planejamento. 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 20 de outubro 
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, Maria Núbia de Souza Lacerda, Dirceu de Lima Silveira, Altemis 
Fernandes Monteiro, Sebastião Baia Santana, Rondineli de Almeida 
Costa, Paulo Ronald França Pereira, José Borges da Silva Junior e Irineu 
Pandilha Pinheiro.  


