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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2023, 
realizada em 15 de fevereiro de 2023. 
 
Presidente: Ver. Paulo Ronald França Pereira. 
 
Primeira Secretária: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos quinze dias do mês de novembro 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 Segunda 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 referida  
sessão. Dando início ao pequeno expediente, o senhor Presidente verificando 
não haver correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos no 
pequeno expediente, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura resumo da 
Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 
2022. Após a leitura, colocou em discussão, 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 leitura 
da Indicação de nº 001/2023, de 13 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador 
Nilton Paes Cardoso, que solicita ao Poder Executivo que efetue a construção 
de uma quadra poliesportiva, no espaço localizado entre o antigo centro 
Folclórico Lagostão e a residência do senhor Evandro Castilho, local 
conhecido como anfiteatro, que será anexada a Escola Municipal Professora 
Raimunda Baraúna, com a finalidade de servir para as diversas práticas  
esportivas por parte dos alunos da referida escola. Após a leitura, o senhor 
Presidente passou ao autor da indicação, vereador Nilton Paes, para 
encaminhar a mesma a discussão do Plenário, que cumprimentou a todos e 
ressaltou que o incentivo ao esporte é a medida que deve ser prioridade da 
Administração Municipal, pois proporciona interação dos jovens, adultos e 
famílias. Ademais, este espaço referido no preâmbulo, muitas vezes está 
sendo utilizado para diversos fins, que as vezes não são de nenhuma serventia 
para sociedade Afuaense. A construção em questão, possibilitará aos 
estudantes um local ao lado da própria escola, para as diferentes modalidades 
esportivas, tais como: vôlei, futebol, tênis, basquete e outros. Pelo exposto, 
solicitou aos nobres vereadores a aprovação da indicação em questão. O 
senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, colocou 
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor 
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Ofício de nº 



 

 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 

 

 

 

 
039/2023/GAB/PMA, de 14 de fevereiro de 2023 e do Projeto de Lei de nº 
005/2023-GAB/PMA, de 14  de fevereiro de 2023.  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 aos senhores vereadores que na 
reunião realizada ontem, foram apresentados os projetos de lei oriundos do 
Poder Executivo, e há a necessidade de discutir e votar as matérias ainda 
neste mês, se faz necessário para o funcionamento da administração 
municipal, submeteu a dispensa de parecer sobre as mesmas, para que 
possam tramitar nestas sessões e nas próximas também, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, solicitou ao servidor Antonio Serrão a 
leitura do Projeto de Lei de nº 033/2023, de 26 de dezembro de 2022, que 
Dispõe sobre a autorização de pagamento de abono salarial para os 
profissionais da educação pública municipal, vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação de Afuá- PA e dá outras providências. Feita a leitura, o 
senhor presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, colocou 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor 
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do projeto de Lei de 
nº 001/2023-GAB/PMA, de 02 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade de 
excepcional interesse público 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, o senhor Presidente colocou em 
discussão, como ninguém discutiu, solicitou ao servidor Antonio Serrão a 
leitura do Artigo 2º e seus incisos. Feita a leitura, colocou em discussão, e 
como ninguém discutiu, passou a leitura do Artigo 3º e seu parágrafo único. 
Após a leitura, colocou em discussão, o vereador Dirceu Silveira propôs uma 
emenda, onde se ler curriculum vitae, leia-se realização de PSS (Processo 
Seletivo Simplificado). Continuou em discussão. O vereador Nilton Paes 
ressaltou que para entrar em processo seletivo precisa-se de tempo, e não há 
mais tempo, pois as aulas já iniciaram. Continua em discussão, como ninguém 
mais discutiu, passou a leitura dos Artigos 4º e seus incisos, Artigo 5º e Artigo 
6º, seus incisos e parágrafo único. Após as devidas leituras, o senhor 
Presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, passou a leitura 
do Artigo  7º e seus incisos, Artigo 8º, Artigo 9º inciosos e parágrafo único e 
Artigo 10. Após as leituras dos referidos artigos, colocou em discussão, e 
como ninguém discutiu, passou a leitura do Artigo 11, Artigo 12, incisos e 
parágrafos. Após a leitura dos referidos artigos, o vereador Dirceu Silveira 
ressaltou que no artigo 2º, se o contratado pedir a suspensão do contrato, não 
terá direito a essa indenização, mas no § 2º diz: A extinção do contrato , por 
iniciativa do Poder contratante, decorrente de conveniência administrativa, 
importará no pagamento ao contratado de indenização conforme estabelecido 
em contrato. Gostaria de entender o porquê dessa disparidade? Contiunuou 
em discussão. O vereador Nilton Paes disse que realmente existe essa 
contradição, mas no § 2º já dá ampla legalidade a todos os contratados, 
inclusive todos os contratados têm direito de receber direitos e vantagens. 
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Continuou em discussão. O vereador Dirceu Silveira propôs a supressão do 
final do artigo 12, que diz: “sem direito a indenização”. Como ninguém mais 
discutiu passou a leitura do Artigo 13, Artigo 14 e Artigo 15. Feita as devidas 
leituras, o senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, 
passou a votação, sendo o mesmo aprovado por 07 (sete) votos a favor e três 
(03) contra. Em discussão as emendas do vereador Dirceu Silveira ao referido 
projeto de lei, como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo rejeitadas 
por 07 (sete) votos contrários. O vereador Dirceu Silveira usou da palavra para 
justificar seu voto contrário ao projeto de lei, deve-se ter o cuidado para que 
todos possam ter oportunidade, e que possam também disputar uma vaga no 
poder público. Pediu que seja registrado em ata, que não é contra as 
contratações, e sim como é feito o processo, sem o PSS. O senhor Presidente 
informou que as matérias seriam encaminhadas ao Executivo Municipal, para 
as devidas providências, e verificando não existir mais matéria para a segunda 

parte da ordem e nem oradores inscritos nas explicações pessoais, declarou 

encerrada a presente sessão e marcou a próxima para o dia 16 de fevereiro 

de 2023, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 15 de 

fevereiro de 2023. Com a presença dos senhores vereadores: Paulo Ronald 

F. Pereira, Sebastião B. Santana, Rondineli de Almeida Costa, Altemis 

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

Edna Maria Bezerra Ferreira, Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes 

dos Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


