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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 08 de agosto de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos 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 
Vigésima Primeira Reunião Ordinária do segundo período legislativo da 
terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência do 
vereador Altemis Fernandes e solicitou a servidora Ana Maria Vaz Lobato para 
fazer as anotações necessárias para a digitação da ata da referida  sessão. 
Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente verificando não 
existir correspondências a serem lidas, concedeu a palavra ao vereador Irineu 
Pandilha, que cumprimentou a todos e se retratou diretamente ao líder de 
governo, vereador Paulo, com relação aos catraeiros, que dê olhada com 
carinho, pois não estão voltando aos trabalhos, segundo eles, o salário não é 
compatível com o trabalho, pois o combustível está muito caro, prejudicando 
assim os alunos; seria interessaante o prefeito reajustar para estimular melhor 
esses catraeiros, quem sabe abrir um leque no orçamento da prefeitura para 
suprir essas necessidades. O senhor Presidente, verificando não haver mais 

oradorews inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária, realizada 
em 27 de junho de 2022. Feita a leitura, colocou em discussão e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Dando prosseguimento, 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 sessão do dia 29 de junho houve a 
votação e aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei de Emenda à Lei 
Orgânica de nº 024/2022, de autoria do Executivo Municipal, e para que 
esta emenda possa ter validade, é necessário sua aprovação em segundo 
turno, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 
024/2022, que altera a redação do caput do artigo 29, da Lei Orgânica do 
Município de Afuá e estabelece idade mínima para a aposentadoria 
voluntária, em observância ao disposto no inciso III do artigo 40 da 
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Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
103/2029 e dá outras providências, artigo por artigo, para discussão, 
apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Após a leitura do 
Preâmbulo e do Art. 1º, incisos e parágrafo único, colocou em discussão e 
como ninguém discutiu, passou a leitura do Art. 2º e Art. 3º, após a leitura, 
o senhor Presidente colocou em discussão os referidos artigos, e como 
ninguém discutiu, colocou em votação em segundo turno o projeto de lei em 
questão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor Presidente 
informou que a matéria seria promulgada pela Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Afuá, com seu devido número de ordem e encaminhada ao 
Chefe do Poder Executivo, para as devidas providências. Verificando não 
existir 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 Sebastião Santana, que cumprimentou a 
todos os presentes e agradeceu a Deus e Nossa Senhora por estar bem 
melhor de saúde, pois passou por maus momentos e agradeceu também a 
todos que se preocuparam, mandando mensagens e ligando, disse que ainda 
não estar cem por cento recuperado, mas já dá para trabalhar. E com 
relação ao que falou o vereador Irineu, com relação aos catraieiros, disse 
que todos são sabedores que o município de Afuá vem enfrentando, pois 
quando chega a safra do açaí ganham trezentos reais por saca, então quem 
vai querer catraiar? E ainda dizem que estão de catraieiro apenas para 
ajudar a comunidade, pois o salário não compensa; o prefeito está 
resolvendo essa situação e as crianças não vão ficar sem aula. Deus abençoe 
a todos. O vereador Paulo Ronald cumprimentou a todos os presentes e 
ressaltou que é louvável a preocupação do vereador Irineu Pandilha sobre a 
questão dos catraieiros, o prefeito está tentando contornar essa situação. 
Recurso do PNTE (Programa de Transporte Escolar) está em R$ 
186.000,00, folha dos catraieiros R$ 1.119.677,49, então o prefeito remaneja 
os novecentos mil, e tem um valor baixo para pagar esses catraieiros, mas 
para o município é estrondoso; tem catraieiro insatisfeito, o município não 
tem como pagar mais, mas a administração está trabalhando para ajustar 
esses contratos, pois as crianças não podem ser prejudicadas. O senhor 
Presidente cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus pela 
recuperação do vereador Sebastião Santana. E com relação aos catraieiros 
é uma situação difícil, pois o combustível é caro, mas espera em Deus que 
tudo se resolva. Agradeceu a cada um dos senhores vereadores que votaram 
a favor do projeto de lei de emenda à Lei Orgânica de nº 024/2022, 
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GAB/PMA, de 01 de junho de 2022, que estabelece idade mínima para 
aposentadoria. 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 09 de agosto de 2022, às nove horas. Plenário Ver. 
“Raimundo Sebastião Dias”, 08 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, 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.  
 


