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Ata da Quadragésima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
de 2021, realizada em 15 de dezembro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeiro Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos quinze 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 Quadragésima Reunião Ordinária do Segundo 
Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. 
Tendo em vistas a ausência da primeira secretária, a vereadora Edna 
Maria B. Ferreira, por problemas de saúde e da segunda secretária, a 
vereadora Núbia Lacerda, por motivo de viagem, convidou o vereador 
Altemis Fernandes Monteiro para assumir a primeira secretaria e o 
vereador Rondineli de Almeida Costa para assumir a segunda secretaria 
da Mesa. 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 e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Sexta 
Reunião Ordinária, realizada em 26 de novembro 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 parte da Ordem do Dia, passou a 
segunda parte da Ordem do Dia, o senhor Presidente informou aos 
nobres pares que em 09 de dezembro a câmara recebeu o Projeto de Lei 
de nº 018, que concede reajuste salarial aos servidores públicos de Afuá, 
pois necessita-se da discussão e votação do mesmo. Tendo em vistas a 
vigência da Lei será para janeiro de 2022, submeteu ao Plenário a 
dispensa do Parecer sobre a matéria em questão, sendo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do 
Projeto de Lei de nº 018/2021, que dispõe sobre o Reajuste Salarial dos 
Servidores Públicos do Município de A fuá e dá outras providências, 
artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e 
posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo e do Artigo 1º e Parágrafo 
Único o senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, passou a leitura dos Artigos 2º, 3º e 4º. Feita as devidas leituras 
e como não houve discussão, colocou em votação o referido projeto de 
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lei, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão os anexos das 
tabelas ao projeto de lei. O vereador Paulo Ronald fez uma correção: 
Saúde: tabela de vencimento nível III-ref. IV, onde se lê 4.844,82 leia-se 
5.813,76; Nível de Ensino: Superior – Categorias funcionais: Engenheiro 
Ambiental, Engenheiro Florestal – Código: PMA 130 – EPAG – NESSE. 
TABELA DE VENCIMENTO. NIVEL III, ref. IV, onde se lê 4.844,82 leia-se 
5.813,76. NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR – CATEGORIA FUNCIONAIS: ENG. 
AGRONÔMO, ENG. DE PESCA, ENG. ELETRÔNICO, ENG. CIVIL, 
ARQUITETO – URBANISTA. CÓDIGO: PMA 150 – EPAG. NESE. TABELA 
DE VENCIMENTO. NIVEL III – REF. IV, onde se lê 4.844,82 leia-se 5.813,76. 
Continua em discussão e como ninguém mais discutiu, colocou em 
votação a emenda apresentada pelo vereador Paulo Ronald, sendo 
aprovada por unanimidade. O senhor Presidente informou que a matéria 
seria encaminhada ao Executivo para as devidas providências, e 
verificando não haver 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 Dirceu Silveira, que 
saudou a todos os presentes e fez um questionamento ao líder de 
governo sobre uma denúncia de fechamento de escola do entorno, 
especificamente a escola da Dona Idelsa e a escola da comunidade de 
Santa Rita, pois em campanha a promessa do prefeito era reabrir as 
escolas e não fechar. Disse que espera que isso não venha acontecer, 
pois seria um transtorno para esses alunos virem para o para a cidade ou 
para o Cajary. E por fim, agradeceu ao senhor Presidente pelo apoio e aos 
servidores seus agradecimentos e desejou boas festas com muita saúde. 
O nobre vereador José Carlos agradeceu ao senhor Presidente pela 
compreensão devido está doente, e sempre se interessou ligando para 
saber como estava, juntamente com o vereador Junior Borges, e disse 
que será submetido a uma cirurgia na cidade de Belém. Desejou um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo. O vereador Irineu Pandilha agradeceu a 
todos os presentes. Desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo com muita saúde. O vereador Junior Borges cumprimentou a todas 
pessoas presentes e aos funcionários da Câmara Municipal pelo modo 
que os tratam. Disse que estarão de recesso, mas espera que no final do 
mês os professores possam receber seus abonos. Agradeceu aos 
vereadores de oposição, que tem um carinho muito especial por todos. E 
disse ainda que questiona o líder de governo é para ajudar nos 
esclarecimentos de diversas questões. Aos demais vereadores foi um 
prazer conviver com todos. Desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo. O vereador Paulo Ronald usou da palavra para saudar a todos 
os presentes e desejar um Feliz Natal e um Ano de muitas realizações e 
muita saúde. E respondendo ao questionamento do fechamento da escola 
do entorno, assim que tiver resposta avisará Vossa Excelência. Disse que 
na região do Jupaty abrirão três escolas, no rio Madruga, Rio Jurará e rio 
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Ipixuna, e uma construção no rio Cajuuna. Desejou um bom recesso a 
todos os vereadores e agradeceu a oposição pelo seu entendimento e a 
Mesa Diretora que está sempre à disposição. O vereador Sebastião 
Santana saudou todos os presentes e ressaltou que é com imensa alegria 
que estão terminando mais um ano com muita confiança em Deus; as 
sessões foram muito proveitosas, especialmente aquela que foi votada o 
orçamento, que dirigirá o município de município. E disse que ouvindo 
uma reportagem que dizia que Afuá foi esquecido por muitos anos, na 
sua opinião não foi, faltou mais apoio dos governantes. Agradeceu a 
Deus por tudo que passou no ano de 2020 com problema de saúde, ainda 
não está 100%, mas com fé em Deus irá vencer. Os funcionários da 
Educação estão ansiosos para receber seus abonos, que a câmara aprove 
logo essa lei. Desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O 
nobre vereador Rondineli Costa saudou a todos os presentes e agradeceu 
a Deus e a Padroeira Virgem da Conceição por mais um ano. Agradeceu 
ao senhor Presidente pela compreensão e orientações e aos nobre pares 
pelo carinho. Desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O 
vereador Altemis Monteiro usou do espaço para agradecer a Deus e que 
esse ano de 2022 venha com muita saúde. Agradeceu aos colegas 
vereadores que estão terminando o primeiro ano, é uma satisfação 
aprender juntos com vossas excelências. Aos servidores da Casa seus 
sinceros agradecimentos. Agradeceu também aos vereadores de 
oposição que também ajudaram na administração do município, trazendo 
as denúncias para serem resolvidas. Que no ano de 2022 as aulas 
presencias voltem na zona rural com muita responsabilidade, e que os 
vereadores possam usar suas prerrogativas de legislador e fiscalizador. 
Desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo de muitas vitórias a 
todos.  O Senhor Presidente usou da palavra para cumprimentar os 
senhores funcionários e vereadores. Disse que estão finalizando os 
trabalhos legislativos, caminhando para um outro ano. Com relação ao 
fechamento de escolas, disse que recebeu uma mensagem e não há 
nenhuma possibilidade de isso acontecer, amanhã entrará em contato 
com o responsável da obra e qualquer coisa avisará no grupo. E com 
relação ao tratamento de saúde do vereador Carlinhos, terá todo seu 
apoio. E disse que a partir de janeiro será reduzido o horário de 
funcionamento da Câmara Municipal. Agradeceu a todos os vereadores 
da situação e de oposição e as companheiras de Mesa Vereadoras Edna 
Maria e Núbia Lacerda. Desejou todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo. 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 15 de fevereiro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 15 de dezembro de 2021. Com a presença dos 
Senhores Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Altemis Fernandes Monteiro, 
Rondineli de Almeida da Costa Sebastião Baia Santana, Paulo Ronald 
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França Pereira, José Borges da Silva Junior, Irineu Pandilha Pinheiro, 
José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira. 


