
 

 ESTADO DO PARÁ  

 PODER LEGISLATIVO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ 
 CNPJ 04.314.027/0001-00 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Barão do Rio Branco, 11- Fone: (096) 689-1499, Fax(096) 689-1158 – Afuá-Pará-Brasil-
CEP:68890-000 

 

 

 

 

  

 
 
Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2023, 
realizada em 14 de fevereiro de 2023. 
 
Presidente: Ver. Paulo Ronald França Pereira. 
 
Primeira Secretária: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 Primeira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Solicitou as servidoras Joelma Monteiro da Gama e Ana Maria Vaz 
Lobato para fazerem as anotações necessárias para a digitação da ata da 
referida  sessão. Dando início ao pequeno expediente, o senhor Presidente 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura das correspondências recebidas: 
Ofício de nº 349/2023-GAB/PMA, de 29/12/2022 – Planilha de Relação de 
Despesas do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Básico da 
Educação – FUNDEB. Edital de Fundação Seção – SINCSAÚDE/PA. Ofício: 
Esloc. Afuá 007/2023, de 13/02/2023. Fórum de Pesca e Agricultura. Portaria nº 
006/2023–CAMA, de 05 de janeiro de 2023. Feita a leitura, verificando não 
existir oradores inscritos no pequeno expediente, solicitou ao servidor Antonio 
Serrão a leitura resumo da Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária, 
realizada em 12 de dezembro de 2022. Após a leitura, colocou em discussão, 
como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando continuidade, na primeira parte da Ordem do Dia, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a apresentação do Projeto de Resolução 
de nº 001/2023 e do Projeto de Lei de nº 001/2023, ambos de autoria da Câmara 
Municipal de Afuá. Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão a apresentação 
da Indicação de nº 001/2023 de autoria do vereador Nilton Paes Cardoso e a 
apresentação do Ofício de nº 344/2022-GAB/PMA e do Projeto de Lei de 
033/2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. Em seguida, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do ofício 006/2023-GAB/PMA e do 
Projeto de Lei de nº 001/2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade de excepcional  interesse público e dá outras 
providências. Após a leitura, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do 
Projeto de Lei de nº 002/2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal e do Ofício de nº 028/2023-GAB/PMA, das Mensagens  e dos Projetos 
de Lei de nº 003 e 004/2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Após as devidas leituras, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio 
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Serrão a leitura do Calendário para as reuniões do ano de 2023. Após a leitura, 
colocou em discussão, e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Tendo em vistas 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 na primeira parte da ordem do dia foi feita a 
apresentação do Projeto de Lei de nº 001/2023 e do Projeto de Resolução de nº 
001/2023, ambos de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Afuá, 
que concede revisão anual aos subsídios dos vereadores e reajuste aos 
vencimentos dos servidores  e ambos retroagem a 01 de janeiro de 2023, 
houve a necessidade de discutir e votar as matérias para que as mesmas 
fossem encaminhadas urgentes ao TCM, para fins de cadastramento. O senhor 
Presidente submeteu a dispensa de Parecer sobre as mesmas, para que 
pudessem tramitar na sessão, sendo apovado por unanimidade. Em seguida, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a  leitura do Projeto de Resolução de nº 
001/2023-CMA, de 06/02/2023, de autoria da Mesa Diretora, que concede 
revisão anual aos subsidios dos vereadores. Após a leitura, colocou em 
discussão, como ninguém discutiu, colocou em voatação, sendo aprovado por 
unanimidade. Solicitou ainda ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de 
Lei de nº 0001/2023-CMA, de 06/02/2023, de autoria da Mesa Diretora, que 
concede reajuste aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 
Afuá. Feita a leitura, colocou em discussão, como ninguém discutiu, colocou 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor Presidente colocou 
também em discussão o anexo único do projeto de lei de nº 001/2023, como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. 
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 Nilton Paes Cardoso, que 
cumprimentou a todos os presentes. Ressaltou que era com imenso prazer 
que retornavam aos trabalhos legislativos e comunicou que as matérias de 
grande importância para o município seriam discutidas, como o abono salarial 
dos profissionais da educação, que foi concedido no ano passado e precisa 
ser legalizado. Disse também que o seu gabinete está de porta aberta para o 
diálogo. Desejou sucesso a nova Mesa Diretora. O senhor Presidente 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por tudo. Disse também que o seu 
gabinete está de porta aberta, independente de cor partidária. Parabenizou ao 
vereador Nilton Paes pela indicação de líder de governo, haja vista que é uma 
indicação muito importante, pois vai levar as informações ao Executivo e 
também trará as informações do executivo ao legislativo. Ressaltou que usará 
do diálogo para dirigir o Parlamento  e se colocou a inteira disposição do 

povo, pois foi ele quem o elegeu. 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”, 15 de fevereiro de 2023. 

Com a presença dos senhores vereadores: Paulo Ronald França Pereira, 
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Sebastião Baia Santana, Rondineli de Almeida, Altemis Fernandes 

Monteiro, Maria Núbia de Souza Lacerda, Nilton Paes Cardoso, Edna 

Maria B. Ferreira, Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos Santos 

e Dirceu de Lima Silveira.  
 


