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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 28 de junho de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 Décima Oitava Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a servidora Ana Maria 
Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor Presidente 
verificando não haver correspondências, concedeu a palavra ao vereador 
Irineu Pandilha, que cumprimentou a todos e usou do espaço para falar sobre 
as denúncias que recebem, pediu ao líder de governo que repasse ao prefeito 
Mazinho, sobre as crianças com necessidades especiais, pois seria viável ter 
um profiossional capacitado na área para essas crianças. Ressaltou ainda que 
aconteceu um fato na regional do Charapucú, com uma criaça não ouvinte, que 
foi espulsa da sala de aula, ficou trumatizada e não quis mais voltar para a 
escola; é difícil, pois o município tem professores capacitados para atender 
essas necessidades, na Regional do Igarapé do Cemitério têm cinco crianças 
com necessidades especiais. E por fim, disse que espera que essa situação 

seja resolvida, e que a administração tome as devidas providências. Dando 

prosseguimento, o senhor Presidente, solicitou ao servidor Antonio Serrão a 

leitura do resumo da Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária, realizada 

em 25 de maio de 2022. 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 à segunda parte da Ordem do Dia, solicitou 

ao servidor Antonio Serrão a leitura do Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, sobre o Projeto de Lei de nº 018/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a Elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras providências. O senhor Presidente 

passou a palavra ao relator da comissão para encaminhar o Parecer à 

discussão do Plenário. O vereador Paulo Ronald ressaltou que com relação 

ao parecer está dentro da legalidade constitucional e de acordo com a Lei 
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Orgânica. Por esse motivo pediu o voto dos senhores vereadores. O senhor 

presidente, colocou em discussão o referido parecer, como ninguém 

discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 08 (oito) votos a favor e 

03 (três) contrário. Dando prosseguimento, o senhor Presidente solicitou ao 

servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 018/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para 

a Elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências, artigo 

por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior 

votação. Após a leitura do Preâmbulo, do Art. 1º, Incisos e Parágrafo 

Único. Feita a leitura, colocou em discussão, o vereador Paulo Ronald fez 

uma correção no parágrafo único, onde se lê “Pará”, leia-se “Estado do 

Pará”. Continuou em discussão, como ninguém mais discutiu, passou a 

leitura do Art. 2º e seu Parágrafo Único e Art. 3º e seu Parágrafo Único. 

Após a leitura dos artigos, o senhor Presidente, colocou em discussão. O 

vereador Paulo Ronald fez uma correção no artigo 3º, onde se lê 

“desenvolvimento” leia-se “desenvolvido”. Como ninguém mais discutiu, 

passou a leitura do Art. Art.4º, Art. 5º e seus Incisos e Art. 6º. Feita as 

devidas leituras, o senhor Presidente, colocou em discussão, o vereador 

Paulo Ronald fez uma emenda substitutiva, onde se lê “70%”, leia-se 

“50%”. Continuou em discussão, o vereador Dirceu Silveira também fez 

uma emenda modificativa no mesmo artigo, onde se lê “70%”, leia-se 

“30%”. Como ninguém mais discutiu, o servidor Antonio Serrão fez a 

leitura do Art. 7 e seus Incisos, Art. 8º e seus Incisos e Art. 9º e seus Incisos. 

Após a leitura dos referidos artigos, colocou em discussão, o vereador Paulo 

Ronald fez uma correção, no art. 9º, inciso II, onde se lê “cortejo” leia-se 

“cotejo”. Continuou em discussão, e como ninguém mais discutiu, passou a 

leitura do Art. 10, Parágrafo Único, Incisos e Alíneas, Art. 11, Art. 12, Art. 

13, Art. 14 e Incisos. Feita as devidas leituras, colocou em discussão, o 

vereador Dirceu Silveira fez uma emenda modificativa no artigo 10, inciso 

I, onde se lê “70%”, leia-se “30”. O vereador Paulo Ronald também fez 

uma correção nesse mesmo inciso, onde se lê “70%”, leia-se “50%”. Como 

ninguém mais discutiu, passou a leitura do Art. 15 e seus Incisos, Art. 16 e 

seus Incisos, Art. 17, Art. 18 e At. 19 e seu Parágrafo Único. Feita as 

leituras, colocou em discussão, e como ninguém discutiu, passou a leitura do 

Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 e 

Art. 29. Após a leitura dos referidos artigos, colocou em discussão, e como 

não houve discussão, passou a leitura do Art. 30 e seus incisos, Art. 31, Art. 

32, Art. 33 e seu Parágrafo Único, Art. 34, Art. 35 e Art. 36. Após as devidas 
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leituras, como ninguém discutiu, passou a leitura do Art. 37 e seus Incisos, 

Art. 38, Art. 39 e Art. 40. Após a leituras dos artigos, colocou em discussão, 

e como ninguém discutiu, colocou em votação o Projeto de Lei de nº 

018/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo o mesmo 

aprovado por 07 (sete) votos a favor e 04 (quatro) votos contrários. O 

senhor presidente colocou em discussão as emendas apresentadas pelo 

vereador Paulo Ronald, como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 

aprovadas por 07 (sete) votos a favor e 04 (quatro) votos contrários. Como 

as emendas do vereador Paulo Ronald foram aprovadas, então as emendas 

do vereador Dirceu Silveira nos artigos 6º e 10, tornam-se sem efeitos. Em 

discussão os anexos ao referido projeto. Como ninguém discutiu, colocou 

em votação, sendo os mesmos aprovados. O senhor Presidente informou 

que as matérias seriam encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo para as 

devidas providências, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de 

inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Paulo 

Ronald Pereira, que cumprimentou a todos e usou do espaço para 

agradecer os votos favoráveis ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária, 

e ressaltou que o parecer estava dentro das normalidades, e todos os 

vereadores tiveram oportunidade de buscar todas as informações 

necessárias. Disse que se não fosse aprovado o hospital ficaria sem remédio, 

os funcionários ficariam sem seus salários, implicaria também nos 

vencimentos da câmara, na merenda escolar e outros serviços. Com relação 

ao que o nobre vereador Irineu falou, sobre as crianças especiais, são 

solidários com suas preocupações; conversando com o vereador Carlinhos 

falou que não são coniventes com coisas que não beneficiariam os alunos, e 

se isso aconteceu tomarão as devidas providências, e com relação aos 

profissionais que trabalham com crianças especiais, há um déficit muito 

grande, tem que ser averiguado, pois houve um problema no rio Baiano, 

citado por ele e não era verdade.  O vereador Sebastião Santana 

cumprimentou a todos os vereadores e as pessoas na galeria. Com relação a 

criança especial, disse que tem certeza que a secretária não tem 

conhecimento, aconteceu algumas situações na Ilha do Pará, foi repassado 

ao diretor e tudo foi resolvido. Falou também sobre os vereadores de 

oposição que votaram contra o parecer e o projeto da LDO, isso implica no 

desenvolvimento do município de Afuá, todos sabem que a folha de 

pagamento é de sete milhões quinhentos e vinte quatro mil, duzentos e dez 

reais e dois centavos; por mês a prefeitura repassa ao Poder Legislativo o 

valor de duzentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 
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dezesseis centavos, será que como representante do povo afuaense vou votar 

contra? Não, já fui oposição, mas nunca votei contra a LDO do município. 

O senhor Presidente usou da palavra para agradecer a Deus e disse que 

entende que cada vereador tem sua prerrogativa e sabe o que está fazendo; 

o debate em plenário é salutar, e todos aprendem a cada dia alguma coisa. 

Ressaltou ainda que com a aprovação da LDO, os vereadores entrarão em 

recesso e retornarão em agosto. Agradeceu os questionamentos que 

chegaram, assim poderão resolver os problemas para o bem do município 

de Afuá. 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 29 de junho de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 

Sebastião Dias”, 28 de junho 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 e Dirceu de Lima Silveira.  
 


