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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo de 2021, realizada em 10 de dezembro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos dez dias do mês de dezembro 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 Sétima Reunião Ordinária do Segundo 
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 solicitou ao servidor Antonio 
Serrão Ribeiro para fazer a leitura das correspondências: Assembléia 
Legislativa-Estado do Pará Of. Nº2111/DL-2021, Belém (PA), 24 de junho 
de 2021. Assunto: Moção nº 391/2021; Ofício 008/2021-SINTEPP/SUBSEDE 
AFUÁ/PA. Feita a leitura, ainda no pequeno expediente, com o tempo 
máximo de cinco minutos concedeu a palavra ao vereador Irineu 
Pandilha, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por esta 
oportunidade, a última etapa deste ano, para que possam ter sabedoria 
para discutir as matérias e que sempre priorize o povo. Ao chegar ao final 
de mais uma festividade, pediu a Virgem da Conceição que nos cubra 
com vosso manto e guie no caminho certo. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Terceira 
Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro 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 Ofício 314/2021-GAB/PMA, da Mensagem, do Projeto de Lei nº 
018 com seus anexos, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre o Reajuste Salarial dos Servidores Públicos do Município de Afuá. 
Feita a leitura, verificando não existir mais matéria para a primeira parte 
da Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia. O senhor 
Presidente informou que no mês de novembro teve a apresentação do 
Projeto de Lei 016/2021, de autoria do Executivo Municipal, solicitando 
uma abertura de crédito especial suplementar, para fins de incremento 
temporário no Âmbito da Cultura Lei Aldir Blanc. Como são recursos 
remanescentes e tem que ser utilizados ainda neste exercício e tendo em 
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vistas a proximidade de se encerrar o ano de 2021, submeteu ao Plenário 
a dispensa do Parecer sobre a matéria, para que a mesma tramitasse na 
sessão, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei nº016/2021, que autoriza a 
Abertura de Crédito Suplementar, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas 
(se houver) e posterior votação. Feita a leitura do Preâmbulo e do Artigo 
1º, o senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
passou ao Artigo 2º, e como não houve discussão, passou ao Artigo 3º e 
como ninguém discutiu, o senhor Presidente colocou em votação o 
projeto de lei em questão, sendo aprovado por unanimidade. Informou 
que a matéria seria encaminhada ao Executivo para as devidas 
providências. Verificando não existir mais matéria para a primeira parte 
da Ordem do Dia, passou as Explicações Pessoais, e verificando não 
existir oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, 
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 13 de 
dezembro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião 
Dias”, em 10 de dezembro 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. 


