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Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo de 2021, realizada em 13 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 treze 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 Oitava 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 verificando não haver 
correspondência a ser lida, com o tempo máximo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Irineu Pandilha, que cumprimentou a 
todos e fez um questionamento sobre documentos de terras que o INCRA 
juntamente com a prefeitura municipal de Afuá estarão fazendo entrega, 
pois não se sabe se a prefeitura vai levar até a zona rural, pois não houve 
divulgação. Após o discurso, solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária, 
realizada em 24 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 
apresentação do Requerimento de Nº 007/2021, de autoria da vereadora 
Maria Núbia de Souza Lacerda do PSDB.  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 002/2021, da Comissão de Finanças e 
Orçamentos, sobre o Projeto de Lei de nº 015/2021, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, que trata da Lei Orçamentária para o Exercício 
Financeiro de 2022. Após a leitura, passou a palavra ao relator da 
Comissão, vereador Paulo Ronald F. Pereira para encaminhar o Parecer a 
discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e considerou o Projeto 
de Lei de nº 014/2021-GAB/PMA, constitucional, legal e no mérito votou 
pela sua aprovação, solicitando aos nobres pares que também o 
aprovem. O senhor Presidente colocou em discussão, o vereador Dirceu 
Silveira antecipou seu voto contrário ao referido parecer, por não 
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concordar com o gestor municipal em remanejar 50%, o ideal seria 15%. 
Continuou em discussão e como ninguém mais discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por 08 (oito) votos a favor e 03 (três) votos 
contra. O senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro 
para fazer a leitura do Projeto de Lei de nº 015/2021, que trata da Lei 
Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022, artigo por artigo, para 
discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. 
Após a leitura do Preâmbulo e Artigo 1º e seus incisos, o senhor 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 2º e seus Parágrafos. Como não houve discussão, passou a leitura 
do Artigo 3º e seus Parágrafos, e como também não houve discussão, o 
servidor Antonio Serrão fez a leitura do Artigo 4º e seus incisos, Artigo 5º 
e Artigo 6º. Feita as devidas leituras, colocou em discussão, e como 
ninguém discutiu, passou ao Artigo 7º, incisos e alíneas, o vereador 
Dirceu Silveira fez uma emenda no inciso II, onde se lê 50% leia-se 25%. 
Como não houve mais discussão, passou a leitura dos Artigos 8°, 9º, 10, 
11 e seu Parágrafo único e Artigo 12. Após as devidas leituras, como não 
houve discussão, o senhor Presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei de nº 015/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo 
aprovado por 08 (oito) votos a favor e 03 (três) votos contra. O senhor 
Presidente colocou em discussão a emenda apresentada pelo vereador 
Dirceu Silveira no artigo 7º, inciso II, e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo rejeitada por 08 (oito) votos contra e 03 (três) votos a 
favor. Em discussão os Anexos ao referido Projeto de Lei, como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 08 (oito) a favor e 03 
(três) votos contra. O senhor Presidente informou que a matéria seria 
encaminhada ao Executivo para as devidas providências. Verificando não 
existir mais matéria para a segunda parte da Ordem do Dia, passou as 
Explicações Pessoais, pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Junior Borges, que saudou a todos e 
agradeceu ao senhor presidente pela excelente confraternização, estando 
presente todos os vereadores juntamente com seus familiares. Agradeceu 
a Assessora Maria Eduarda pela linda imagem de São José. Pediu ao líder 
de governo que solicite a secretária de educação um servidor para que 
esclareça melhor porque não foi incluído o reajuste dos professores no 
projeto, para que os vereadores possam tirar as dúvidas de seus 
eleitores. O vereador Sebastião Santana saudou a todos e agradeceu a 
Deus por mais esta oportunidade de estar aqui votando a Lei 
Orçamentária, pois é a mola mestra do município. Agradeceu pela 
confraternização, que mesmo sem poder vir, devido ao falecimento de 
seu pai, fez questão de atender o convite. E com relação a pergunta do 
vereador Junior Borges, se os professores vão ou não ser contemplados 
com o reajuste, o vereador Paulo saberá responder, e tem certeza que 
todos serão contemplados com esse orçamento que acabou de ser 
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aprovado. O vereador Paulo Ronald usou do espaço para fazer alguns 
esclarecimentos sobre o questionamento do vereador Irineu sobre o 
INCRA, eles pediram apoio da prefeitura para a entrega dessas 
documentações, e elas vão chegar até a zona rural nas mãos dos que tem 
direito, e eles optaram por não fazer pelos sindicatos, haja que o INCRA é 
um órgão federal. E com relação ao questionamento do vereador Junior 
Borges, disse que irá interceder junto à secretaria de educação um 
funcionário para esclarecer as dúvidas. O piso da educação é de 30% a 
33% de aumento, saindo o piso, o prefeito enviará o projeto a esta Casa e 
será aprovado, assim os professores vão ganhar mais 20%. Agradeceu 
aos senhores vereadores que votaram no projeto, mesmo sendo voto 
contrário, que Deus os abençoe. O vereador Dirceu Silveira saudou a 
todos os presentes e agradeceu pela excelente confraternização que 
aconteceu no sábado, e o importante é manter o respeito por todos, seja 
servidor ou vereador. Fez mais um alerta dizendo que continuam 
desviando gasolina dos órgãos público. E outro fato abordado, o 
vereador Paulo e o senhor presidente já anunciaram reunião com o 
SINPEP, e ouvindo atentamente o prefeito na rádio que ele irá verificar a 
questão do FUNDEB dos 70%, e se vai ter o abono salarial aos 
professores. Disse que fez um levantamento até o mês de novembro, o 
município de Afuá já recebeu cinquenta e seis milhões do FUNDEB, e 
disse ainda que acredita que com o repasse de dezembro chegará a 
sessenta milhões de reais, se tirar 60%, então restaria quarenta e dois 
milhões de reais para gastar com os professores. Como vai haver essa 
reunião, seria bom o prefeito já trazer essas informações; o município 
vizinho já anunciou que pagará o abono salarial. Pediu a vereadora Núbia 
Lacerda, que está de vereadora, mas a sua formação é professora, que 
ajude com essas informações. A vereadora Núbia Lacerda cumprimentou 
a todos os presentes e agradeceu pela confraternização, que foi um 
momento muito especial, foi comemorado um ano apesar dos desafios, 
foi de muito sucesso. Agradeceu ao vereador Dirceu pelo respeito a sua 
pessoa, e isso é muito importante, porque no grupo SINTEP já foi 
chamada de burra, covarde e vendida. Disse que vendida ela não é, pois 
gostaria de saber onde está o dinheiro; burra também não, porque é 
mestra em EDUCAÇÃO; covarde nunca será, ou só por que não publica 
aquilo que faz? Mas tem suas prerrogativas. E por fim disse que cobrou 
do senhor prefeito sobre esse abono, ele respondeu que está tomando 
suas providências e dará todas as informações possíveis na reunião. 
Agradeceu a todos. O senhor Presidente usou da palavra para 
cumprimentar a todos e agradecer a Deus por mais esta sessão e pelo 
respeito a cada um de vossas excelências. Pediu a Deus que continue os 
abençoando juntamente com Maria Imaculada, pois a visita da Padroeira 
do Estado foi de renovação para todo o povo do município. Verificando 
não existir mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente 
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sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 14 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.  


