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Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo de 2021, realizada em 24 de novembro 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 quatro dias do mês de novembro 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 proteção de 
Deus, declarou aberta a Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Segundo 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. 
Solicitou as servidoras Joelma Monteiro da Gama e Ana Maria Vaz Lobato 
para fazerem 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, passou a palavra ao 
vereador Irineu Pandilha, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 
por estarem reunidos em mais uma sessão para tratarem de assuntos de 
interesse do povo afuaense.  A seguir, ainda no pequeno expediente, o 
senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do resumo da Ata da Trigésima Reunião Ordinária, realizada em 20 de 
outubro 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 apresentação do Requerimento de Nº 
001/2021, de autoria do vereador Sebastião Baia Santana. Feita a 
apresentação, o senhor Presidente verificando não existir mais matéria 
para a primeira parte da Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem 
do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Parecer de nº 001/2021, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o 
Projeto de Lei nº 014/2021, que trata do PPA, para o Quadriênio 2021/2021. 
Após a leitura, o senhor Presidente passou a palavra ao relator da 
comissão, vereador Paulo Ronald, para encaminhar o parecer a discussão 
do Plenário, que iniciou suas falas que o Projeto de Lei do Plano 
Plurianual (PPA), nos termos da constituição Federal, deve definir de 
forma regionalizada, os objetivos e metas da Administração Municipal 
para as despesas de capital, para as despesas correntes e para as 
despesas referentes aos programas de duração continuada. O PPA para o 
quadriênio 2022/2025, deverá ser contabilizado com as respectivas leis de 
diretrizes orçamentárias e orçamento anual, visando o atingimento das 
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metas de governo conforme artigo 4º, do Projeto de Lei em análise. A 
proposta do plano prevê em seu artigo 6º, uma avaliação anual que será 
enviada ao Legislativo Municipal até 30 de abril de cada exercício, onde 
informará a situação por programa, indicadores, objetivos e metas e a 
execução financeira de cada programa. Considerando o Projeto de Lei nº 
014/2021-GAB/PMA, constitucional, legal e no mérito votou pela sua 
aprovação, solicitando aos nobres pares para que também o aprovassem. 
O senhor Presidente colocou em discussão o Parecer em questão, e 
como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 08 (oito) 
votos a favor e 03 (três) contra. A seguir, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei de nº 014/2021, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, que trata do PPA, para o Quadriênio 
2022/2025, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas 
(se houver) e posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo e Artigo 1º o 
senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
passou aos Artigos 2º, 3º, 4º. Feita as devidas leituras e como não houve 
discussão. No Artigo 5º, Parágrafo Único, Incisos e Alíneas e Artigo 6º, 
Incisos e Alíneas foram feitas as leituram, mas não houve discussão. 
Feita a leitura do Artigo 7º, Parágrafo ùnico e Incisos, como não houve 
discussão, passou a leitura do Artigo 8º e como ninguém discutiu, 
colocou em votação o Projeto de Lei de nº 014/2021, que trata do Plano 
Plurianual para o quadriênio 2022/2025, sendo aprovado por 08 (oito) 
votos a favor e 03 (três) contra. A seguir, o senhor Presidente colocou em 
discussão e votação os anexos ao Projeto de Lei nº 014/2021, como não 
houve discussão, foram aprovados por unanimidade. O senhor 
Presidente informou que a matéria seria encaminhada ao Chefe do Poder 
Executivo para as devidas providências. Verificando não existir mais 
matéria para a segunda parte da ordem do dia, passou às Explicações 
Pessoais e como não houve oradores inscritos e nada mais tendo a tratar 
na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima 
para o dia 25 de novembro 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 24 de novembro 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. 


