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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 17 de fevereiro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver Irineu Pinheiro Pandilha . 
 
Aos dezessete 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 preoteção de Deus, 
declarou aberta a Segunda Reunião Ordinária do primeiro período legislativo 
da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a ausência da 
primeira secretária, a vereadora Maria Núbia de Souza Lacerda, solicitou ao 
vereador Irineu Pandilha Pinheiro Pandilha para assumir a segunda secretaria 
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 corresponências a 

serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Oitava Reunião 
Ordinária, realizada em 11 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 Ofício de nº 066/2022-
GAB/PMA, da Mensagem e dos Projetos de Lei de nº 004 e 005/2022, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que Tratam sobre o 
reajuste do Grupo de Magistério Cargo de Professor Regime 100 horas 
mensais e Técnico em Educação, regime de 40 horas semanais. Em seguida, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a apresentação do Requerimento de nº 
001/2022, de autoria do vereador José Borges da Silva Junior. 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 nobres 
pares que na reunião anterior foi feita a apresentação do Projeto de Lei de 
nº 003/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
Contratação por tempo determinado, para atender a necessidade de 
excepcional interesse público, o projeto está com pedido de urgência em sua 
discussão, pois todo início de ano existe a necessidade de contratação por 
parte da Administração Municipal, para preenchimento de vagas, que são 



 
 ESTADO DO PARÁ  
 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ 
 CNPJ 04.314.027/0001-00 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Barão do Rio Branco, 11- Fone: (096) 689-1499, Fax(096) 689-1158 – Afuá-Pará-Brasil-
CEP:68890-000 

 
 
 
 
imprescindíveis para o funcionamento da máquina pública, e para que a 
matéria pudesse tramitar na sessão submeteu a discussão do Plenário, a 
dispensa do Parecer sobre a mesma, sendo aprovado por unanimidade. 
Solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 
003/2022, de autoria do Executivo Municipal, artigo por artigo, para 
discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Após a 
leitura do Preâmbulo e Artigo 1º e como ninguém discutiu, passou ao 
Artigo 2º e seus incisos e como não houve discussão, foi feita a leitura do 
Artigo 3º e seu Parágrafo Único, o vereador Dirceu Silveira apresentou uma 
emenda, que o modelo de contratação seja mediante o processo de PSS 
(Processo Seletivo Simplificado), para que possa dá possibilidade a todos os 
moradores do município disputarem uma vaga. Continuou em discussão e 
como ninguém mais discutiu, passou ao Artigo 4º e seus Incisos e Artigo 5º. 
Feita as devidas leituras e como ninguém discutiu, passou a leitura do 
Artigo 6º e seus Incisos, Artigo 7º, seus Incisos e Parágrafo Único e Artigo 
8º. Após a leitura dos referidos artigos e como não houve discussão, passou 
a leitura do Artigo 9º, seus Incisos e Parágrafo Único, Artigo 10, Artigo 11, 
Artigo 12, seus Incisos e Parágrafos. Após a leitura dos referidos artigos, o 
senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, passou 
ao Artigo 13, Artigo 14 e Artigo 15. Feita as devidas leituras, colocou em 
discussão, e como ninguém discutiu, passou a votação, o vereador Dirceu 
declarou seu voto contra ao referido projeto. O Projeto de Lei foi aprovado 
por 07 (sete) votos a favor e 03 (três) contra. Em discussão a emenda 
apresentada pelo vereador Dirceu Silveira ao Artigo 3º, como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo rejeitada por 07 (sete) votos contra e 03 
(três) votos a favor. O senhor Presidente informou que a matéria seria 
encaminhada ao Poder Executivo para as devidas providências. O senhor 
Presidente verificando não haver mais matéria para a segunda parte da 
ordem do dia, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e 
tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador José Carlos 
Nunes, que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que desde o dia 
da sessão solene se sente preocupado, pois são onze vereadores na Casa, 
foram eleitos pelo voto popular, e uma das prerrogativas principal do 
vereador é fiscalizar. Quando o vereador Dirceu Silveira falou a respeito de 
um desvio de combustível da secretaria de infraestrutura, até agora 
ninguém falou nada, se fosse o vereador Carlinhos que tivesse falado isso, 
teria dado uma dimensão muito grande. Ressaltou ainda que na época da 
Conferência Estadual de Saúde, o prefeito citou que ele gastou quarenta mil 
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litros de combustível no mês de novembro com UBS fluvial e as 
ambulanchas, disse que fica mais preocupado porque quando o povo 
ribeirinho precisa de ambulancha e combustível, não tem! Se for somado 
um desvio dos cidadãos Leco e Carlinhos Barcarena que foi denunciado 
pelo vereador Dirceu na época, muitos ficaram perplexos, e mais perplexo 
está com esse caso, que está nas redes sociais, um outro secretário de 
governo envolvido num escândalo de denúncia, inclusive, que envolve todos 
os nobres colegas, isso é sério, como é que ainda continua como secretário. 
Solicitou ao líder de governo para que dê uma explicação, será preciso 
chamar o secretário de infraestrutura para se explicar ou abrir uma 
sindicância para saber qual atitude o Poder Executivo tomou com relação a 
essa denúncia. Disse ainda que tem outra denúncia que o prefeito doou um 
motor 150 da marca MERCORY e irá até Macapá averiguar isso, pois não 
pode ficar de braços cruzados. O senhor Presidente agradeceu a aprovação 
do projeto de lei e disse que respeita os vereadores que votaram contra a 
matéria. E com relação ao questionamento levantado pelo vereador 
Carlinhos, as providências foram tomadas desde o ano passado, a justiça 
está fazendo o processo legal de apuração sobre a situação do combustível. 
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 18 de fevereiro de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, 17 de fevereiro de 2022. Com a presença dos senhores 
vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Sebastião 
Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, 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.  
 


