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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 16 de fevereiro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Primeira Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da segunda 
sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência do vereador Paulo 
Ronald F. Pereira, por motivos particulares e 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 correspendências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Trigésima Sétima 
Reunião Ordinária, realizada em 10 de dezembro 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 a leitura do Projeto de 
Resolução de nº 001/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Afuá e a apresentação do Projeto de Lei de nº 001/2022, de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Afuá. Em seguida, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a apresentação do Ofício 025/2022-
GAB/PMA e do Projeto de Lei de nº 003/2022, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a Contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público e 
dá outras providências. Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão a leitura 
do Calendário para as reuniões do ano de 2022. Feita a leitura, o senhor 
Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Verificando não haver mais 
matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a segunda parte da 
Ordem do Dia. O senhor Presidente informou aos senhores vereadores que 
na primeira parte da ordem do dia foi feita a apresentação do Projeto de 
Lei de nº 001/2022 e do Projeto de Resolução de nº 001/2022, ambos da 
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Mesa Diretora da Câmara Municipal, que concede Revisão Anual aos 
Subsídios dos servidores e ambos retroagem a janeiro de 2022. Houve a 
necessidade de discutir e votar as matérias para que as mesmas fossem 
encaminhadas urgentes ao TCM, para fins de cadastramento, submeteu a 
dispensa de Parecer sobre as mesmas para que pudessem tramitar na 
sessão, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura do Projeto de Resolução de nº 001/2022, de autoria da Mesa 
Diretora, que concede revisão anual aos subsídios dos vereadores. Feita a 
leitura, o senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ainda ao 
servidor Antonio Serrão a fazer a leitura do Projeto de Lei de nº 001/2022, 
de autoria da Mesa Diretora, que concede reajuste aos vencimentos dos 
servidores deste Poder. Feita a leitura, o senhor Presidente colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Verificando não haver mais matéria para a primeira 
parte da ordem do dia, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de 
inscrição e tempo de cinco, concedeu a palavra ao vereador Altemis 
Fernandes, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por estar de 
volta as sessões, pois tem o compromisso de desenvolver um bom trabalho 
em prol do povo, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Pediu a Deus 
que dê a cada um de vossas excelências sabedoria, força, saúde, fé e 
esperança para um futuro melhor.  O senhor Presidente fez uso da palavra 
para agradecer a Deus e pedir que Ele interceda por cada um para fazer 
um bom trabalho em prol do povo Afuaense, e que todos tenham muita fé e 
coragem para continuar na luta e continuar com essa harmonia, pois o 
importante é defender o povo. Ressaltou que no dia 11 de fevereiro os 
vereadores estiveram na cidade de Gurupá, onde estava também presente o 
governador do Estado, e o município de Afuá foi contemplado com uma 
máquina de ultrassonografia e uma máquina de cardioversor, segundo o 
prefeito essas máquinas serão instaladas na UBS do Capim Marinho. 
Informou que o Arquipélago do Marajó não é mais composto por apenas 16 
municípios e sim por 17 municípios, incluindo o município de Limoeiro do 
Ajurú. Agradeceu ao posicionamento dos senhores vereadores de oposição, 
pois as cobranças respeitosas dão bons frutos. Verificando não haver mais 
oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou 
encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 17 de fevereiro de 2022, 
às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 16 de 
fevereiro de 2022. Com a presença dos senhores vereadores: Nilton Paes 
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Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, 
Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Rondineli de 
Almeida Costa, José Borges da Silva Junior Irineu Pandilha Pinheiro, José 
Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


