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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 18 de fevereiro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. Paulo Ronald F. Pereira. 
 
Aos dezoito 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 Terceira Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da segunda 
sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a ausência da segunda 
secretária, a vereadora Maria Núbia Lacerda, solicitou ao vereador Paulo 
Ronald Pereira para assumir a segunda secretaria. Justificou a ausência do 
vereador Dirceu Silveira 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 solicitou ao servidor 
Antonio Serrão Ribeiro a leitura das correspondências recebidas: Ofício 

Circular de nº 002/2022-PMA, do Conselho Municipal de Educação, datado 
de 16 de fevereiro de 2022. Luiza de Souza Nobre- Presidente. Após a 
leitura, ainda no pequeno expediente, verificando não haver oradores 
inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata 
da Trigésima Nona Reunião Ordinária, realizada em 14 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 apresentação do Requerimento de nº 002/2022, de autoria 
do vereador José Borges da Silva Junior. Em seguida, solicitou ao servidor 
a leitura do Requerimento de nº 001/2022, datado de 16 de fevereiro de 
2022, que solicita ao setor competente o orçamento, a reforma e ampliação 
da ponte da comunidade Santa Maria, São João até a comunidade Nossa 
Senhora de Nazaré, no contra costa do Marajó no Município de Afuá. Após 
a leitura, o senhor Presidente passou ao autor do requerimento para 
encaminhar a discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e ressaltou 
que tendo em vista que a passarela é de suma importância para aquela 
comunidade, pois devido ao período de inverno a comunidade em geral 
precisa deste acesso por se tratar de um terreno argiloso e arenoso, o acesso 
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pela areia também se torna dificultoso devido a dependência da maré, 
principalmente para ter acesso ao posto de saúde, a escola e a comunidade. 
Pediu a compreensão e o voto dos nobres pares na aprovação do referido 
requerimento. O senhor Presidente colocou em discussão o requerimento 
em questão e como ninguém discutiu, passou a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Verificando não existir mais matéria para a primeira parte 
da ordem do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, o senhor 
Presidente ressaltou que na reunião do dia anterior foi feita a apresentação 
dos Projetos de Lei de nº 004 e 005/2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que tratam sobre o reajuste do Grupo Magistério Cargo 
Professor 100 Horas Mensais e Técnico em Educação, Regime de 40 Horas 
Semanais. E como as matérias eram com pedidos de urgência, até mesmo 
porque os pagamentos retroagem a janeiro de 2022. Para que as matérias 
pudessem tramitar na sessão, o senhor presidente submeteu a discussão do 
Plenário, a dispensa de Parecer sobre as mesmas, como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por todos. Solicitou ao servidor 
Antonio Serrão a leitura do projeto de Lei de nº 004/2022-GAB/PMA, de 15 
de fevereiro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, para discussão, 
apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Feita a leitura, o 
senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei de nº 004/2022, de 
autoria do Executivo Municipal, que reajusta os valores dos Vencimentos 
do Grupo do Magistério, Cargo de Professor - Regime de 100 Horas 
Mensais. Como não houve discussão, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. O senhor Presidente colocou em discussão a Tabela de 
Vencimentos anexa ao referido projeto de lei, como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão a leitura do projeto de Lei de nº 005/2022, de 15 de 
fevereiro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, para discussão, 
apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Feita leitura, o 
senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei de nº 005/2022, de 
autoria do Executivo Municipal, que reajusta os valores dos Vencimentos 
do Grupo Magistério, Cargo Técnico em Educação-Regime de 40 Horas 
Semanais. Como não houve discussão, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. O senhor Presidente colocou em discussão e votação a 
Tabela de Vencimentos anexa ao referido projeto, como não houve 
discussão, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor 
Presidente informou que as matérias aprovadas seriam encaminhadas ao 
Executivo Municipal para as devidas providências. Verificando não existir 
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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 Paulo Ronald, que cumprimentou a todos e ressaltou a 
respeito dos combustíveis da secretaria de Infraestrutura mencionado pelo 
vereador Carlinhos, ele citou dois nomes e até agora não tem nada 
comprovado contra essas pessoas; assim que foi tomado conhecimento 
desses possíveis desvios, foram tomadas todas as providências, foi 
registrado um BO na delegacia e os servidores suspeitos foram afastados da 
secretaria, então esse processo está sobre investigação da justiça. Outro 
assunto abordado pelo vereador Carlinhos foi de caráter pessoal, não é 
assunto para se tratar nesta Casa, pois não é questão administrativa, os 
vereadores são fiscalizadores do Poder Executivo e não da vida pessoal, as 
providências a respeito dessa situação também estão sendo tomadas. Por 
fim, agradeceu a aprovação dos projetos de lei. 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 21 de fevereiro de 2022, 
às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 18 de fevereiro de 
2022. Com a presença dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna 
Maria Bezerra Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, 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.  
 


