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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 29 de junho de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte e nove 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 Nona Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a ausência da 
segunda secretária, a vereadora Núbia Lacerda, convidou o vereador Altemis 
Monteiro para assumir a segunda secretaria da Mesa e solicitou a servidora 
Ana Maria Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da 
ata referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, verificando não 

haver correpondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao 

servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Oitava 

Reunião Ordinária, realizada em 26 de maio de 2022. 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 

Projeto de Lei de nº 002/2022-CMA, de autoria da vereadora Maria Núbia 

de Souza Lacerda. Após a leitura, 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 que estava na pauta o Projeto de Lei de 

Emenda a Lei Orgânica de nº 024/2022, que altera a Redação do Caput do 

Artigo 29, da Lei Orgânica do Município de Afuá, que estabelece idade 

mínima para aposentadoria voluntária, e a matéria era somente para 

regulamentar os projetos relacionados ao IMPAS, que já tenham sido 

devidamente aprovados neste Poder. Informou ainda de que como se 

tratava de emenda à Lei Orgânica, era necessário a votação em dois turnos 

para aprovação definitiva da matéria. Pediu a compreensão e o apoio dos 

senhores vereadores, para a dispensa de Parecer sobre o projeto, para que o 

mesmo pudesse tramitar na referida sessão, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de 
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Lei de nº 024/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a 

Redação do caput do Artigo 29, da Lei Orgânica do Município de Afuá, que 

estabelece idade mínima para aposentadoria voluntária 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, 

Incisos e Parágrafo Único, Art. 2º e Art. 3º. Feita as devidas leituras, o 

senhor Presidente colocou em discussão, como ninguém discutiu, colocou 

em votação em primeiro turno o Projeto de Lei de nº 024/2022, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. Informou que conforme determina o 

Regimento Interno da Câmara Municipal, o projeto de emenda à Lei 

Orgânica, foi aprovado em segundo turno, devendo retornar na pauta de 

agosto, ou e sessão extraordinária, se houver necessidade, a ser convocada 

por esta presidência. Em seguida, o senhor Presidente, verificando não 

haver mais para a primeira parte da Ordem do Dia, passou às Explicações 

Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, concedeu a 

palavra ao vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a todos e ressaltou 

sobre o que o vereador Paulo falou após a votação do projeto de lei da 

LDO, dizendo que se a LDO não fosse aprovada, iria faltar merenda 

escolar, e em outros ficariam emperrados. Disse que votou contra porque 

não achava correto deixar uma margem de 50% para o gestor fazer 

remanejamento, pois não estava falando de um governo de primeiro 

mandato, e sim de um governo de vinte anos, que já tem conhecimento 

suficiente de como funciona as engrenagens do Poder Executivo para fazer 

um projeto de lei; já ocorreu caso de aprovarem com cinco por cento em 

outros municípios. E com relação ao que falou o vereador Sebastião 

Santana, pela postura dos quatro vereadores, e que já foi vereador de 

oposição e não votou contra a LDO, mas o vereador Sebastião não passou 

um ano sendo oposição, e não sabe o que é passar quatro anos sendo 

vereador de oposição. Disse que respeita a decisão de cada parlamentar, 

mas discorda do vereador, e pediu que ele tenha mais respeito, pois não são 

obrigados a cada votação ter um puxão de orelha. O senhor Presidente usou 

do espaço para cumprimentar a todos e ressaltou que forma de 

esclarecimento foi votado o Art. 24, que altera o Art. 29 da Lei Orgânica. 

No Art. 1º inciso I, II, III, IV- professor com 57 anos, quando se trata de 

aposentadoria, 57 anos mulher e 60 anos homem, está se referindo aos 

futuros concursados, a vereadora Núbia, por exemplo, vai se aposentar com 

51 anos. Pediu a compreensão dos senhores vereadores com relação ao 

horário das sessões, para não chegarem atrasados, pois só são quinze 
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minutos de tolerância. 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 30 de junho de 2022, às nove horas. Plenário 

Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 29 de junho de 2022. Com a presença dos 

senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, 

Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião Baia Santana, 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.  
 


