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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos doze dias do mês de novembro 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 Trigésima Sétima Reunião Ordinária do segundo período legislativo 
da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a servidora Joelma 
Monteiro da Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente 

solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro a leitura da correspondênci. Após 
a leitura, o senhor Presidente verificando não haver oradores inscritos, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da 
Trigésima Terceira Reunião Ordinária, realizada em 22 de novembro de 
2022. Feita a leitura, colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 
prosseguimento, verificando não existir matéria para a primeira parte da 
Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia e solicitou ao 
servidor Antonio Serrão a leitura do Parecer de nº 002/2022, da Comissão 
de Finanças e Orçamento, a respeito do projeto de Lei de nº 031/2022, que 
trata da Lei Orçamentária para 2023. Feita a leitura, passou ao relator O 
vereador Paulo Ronald, cumprimentou a todos, e ressaltou que como bem 
diz o parecer, somente pediu o voto favorável de vossas Excelências, pois o 
mesmo está embasado na legalidade. para encaminhar o Parecer a 
discussão do Plenário. O vereador Paulo Ronald, cumprimentou a todos, e 
ressaltou que como bem diz o parecer, somente pediu o voto favorável de 
vossas Excelências, pois o mesmo está embasado na legalidade. O senhor 
Presidente colocou em discussão por parte de vossas Excelências. Com a 
palavra o nobre vereador Junior Borges, cumprimentou a todos os 
presentes, sobre o comentário do vereador Paulo Malaquias, quando falou 
de voto político, com certeza deve esta embasado no mandato quando era 
oposição e atacava o prefeito. Ressaltou ainda que não foi possível reunir 
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com o jurídico deste poder, pois a mesma está de licença, e o nobre 
vereador Irineu ainda veio do interior, pois sabe-se que é uma viagem cara, 
é somente para esclarecer. O vereador Irineu Pandilha cumprimentou a 
todos os presentes, e ressaltou que os vereadores de oposição têm que ser 
tratados com mais seriedade, e não sabe como está a situação da Assessora 
Jurídica da câmara, pois deveriam ter se reunidos, assim votariam a favor, 
sendo assim fica difícil, pois não houve clareza no processo. O vereador José 
Carlos cumprimentou a todos e lamentou o que vem ocorrendo, tudo tem 
que ser levado a sério, e não pode um projeto desse vir do executivo já com 
o parecer, e ser enfiado goela a baixo, se a Dra. Eduarda está doente, isso é 
um direito dela, mas precisa-se de amparo jurídico. Ressaltou que sempre 
achou imoral a sobrinha do prefeito ser assessora jurídica, existe lei para 
isso. O nobre vereador Irineu veio fazendo despesas, e quando chegou aqui 
já tudo resolvido, é só o prefeito mandar tudo pronto acompanhando o 
parecer; nada é feito na marra, a câmara tem assessor jurídico, e tem que 
tratar as coisas com seriedade, pois são verbas federais e de convênio. 
Continuou em discussão. Como ninguém mais discutiu, o senhor Presidente 
colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por 07 (sete) votos a favor e 
04 (quatro) votos contrários. Em seguida, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 031/2022- GAB/PMA, que Estima a 
receita e fixa a despesa do Município de Afuá para o Exercício de 2023, e dá 
outras providências, artigo por artigo, para discussão, apresentação de 
emendas (se houver) e posterior votação. O senhor Presidente colocou em 
discussão o referido projeto de lei, e como ninguém discutiu, sendo 
aprovado por 07 (sete) votos a favor e 04 (quatro) contrários. Em discussão 
os anexos 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 032/2022-GAB/PMA, de 14 de 
novembro de 2022, que Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Exercício Financeiro de 2022 do Munícipio 
de Afuá, no Estado do Pará. Feita a leitura, o senhor Presidente colocou em 
votação, como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
07 (sete) votos a favor e 04 (quatro) contrários. O senhor Presidente 
informou aos senhores vereadores que as matérias aprovadas seriam 
encaminhadas 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 
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cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma vez aprovarem o 
orçamento para o exercício financeiro de 2023, e como todo ano vem para 
essa Casa, e não precisa de parecer, os vereadores têm obrigação de votar, 
pois é muito importante para o município, e servirá para nortear os 
benefícios do município de Afuá. O vereador Paulo Ronald cumprimentou 
a todos e agradeceu aos vereadores que votaram a favor do parecer, pois foi 
estritamente técnico, os membros da comissão não concordaram fazer vídeo 
chamada, acharam que devia ser presencial. Agradeceu também a 
aprovação do projeto de lei sobre abertura suplementar de 30%, que 
possibilitará o governo a pagar todos os servidores da Educação. Disse que 
entende o posicionamento de cada vereador, mas tem suas convicções, e os 
professores que estão na plateia discordam, mas têm professores que 
precisam desse décimo quarto salário. O vereador Dirceu Silveira 
cumprimentou a todos e disse que fique claro que não são contra o 
orçamento, mas sim da maneira que ele chega a esta Casa, principalmente a 
falta de assessoria, falta de comunicação. O nobre vereador sente-se 
honrado em aprovar o orçamento do município, vossa excelência é um 
agraciado de Deus, e como já falou nesta Casa, não foi a situação, foi vossa 
excelência que não se aguentou seis meses como oposição. Disse mais que foi 
o vereador que mais colocou requerimento nesta Casa, e nenhum foi 
executado pelo Poder Executivo, e segundo o vereador Sebastião Santana 
99% de seus requerimentos são acolhidos pelo prefeito, será que é só os 
vereadores de situação que têm esses direitos? As coisas só funcionam 
porque existe vereador de oposição, e quando denunciou sobre a gasolina, 
ninguém procurou averiguar. Os vereadores de oposição têm suas 
convicções, e foram eleitos pelo povo, existe uma diferença é que os 
vereadores de oposição não têm espaço, e não fazem oposição por querem 
ser oposição, mas cada um tem seu posicionamento. Por exemplo, o 
orçamento já vem com o pedido de 50% de crédito suplementar, no início 
do ano vem o projeto de lei pedindo novos contratos, e novamente esta Casa 
irá aprovar para que centenas de pessoas sejam contratadas, sem que feito 
um PCS. Pediu a proteção de Deus e da Imaculada conceição para que 
continuem fazendo seus trabalhos. 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 13 de dezembro de 2022, às nove 
horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 12 de dezembro de 2022. 
Com a presença dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna 
Maria Bezerra Ferreira, Maria Núbia de Souza Lacerda, Sebastião Baia 
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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.  
 


