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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2023, 
realizada em 16 de fevereiro de 2023. 
 
Presidente: Ver. Paulo Ronald França Pereira. 
 
Primeira Secretária: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos dezesseis 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 Terceira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Solicitou as servidoras Joelma Monteiro da Gama e Ana Maria Vaz 
Lobato, as anotações necessárias para a digitação da ata da referida  sessão. 
Dando início ao pequeno expediente, o senhor Presidente verificando não 
existir correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Trigésima Nona Reunião 
Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2022. Após a leitura, colocou em 
discussão, como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, passou a primeira parte da Ordem do 
Dia, o senhor Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do 
Projeto de Lei de nº 005/2023, de autoria do Executivo Municipal. Feita a leitura, 
verificando não existir mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, 
passou a segunda parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão 
a leitura do Projeto de Lei de nº 002/2022-GAB/PMA, de 02 de janeiro de 2023, 
que fixa o piso salarial mínimo para os Servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal de Afuá, com vencimento inicial inferior ao salário mínimo e dá 
outras providências. Após a leitura, o senhor Presidente colocou em 
discussão por parte dos senhores vereadores, como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor 
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura a leitura do Projeto de 
Lei de nº 003/2023- GAB/PMA, de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o 
reajuste dos valores das classes “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, da Tabela de 
Vencimentos do GRUPO MAGISTÉRIO CARGO DE PROFESSOR – REGIME DE 
CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS MENSAIS – ANEXO I, LEI Nº 289/2008-
GAB/PMA, de 16 de janeiro de 2008 e dá outras providências. Após a leitura, o 
senhor Presidente colocou em discussão, e como ninguém discutiu, passou a 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Colocou também em 
discussão a tabela anexa ao projeto de lei de nº 003/2023, como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei 
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de nº 004/2023-GAB/PMA, de 30 de janeiro de 2023, que Dispõe sobre o 
reajuste dos valores constantes das classes “B”, “C”, “D” e “E” da Tabela de 
Vencimentos do GRUPO DE MAGISTÉRIO CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – 
REGIME DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – DO ANEXO II, LEI nº 
289, de 16 de janeiro de 2008 e dá outras providências. Feita a leitura, o senhor 
Presidente colocou em discussão o referido projeto, como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor Presidente 
colocou em discussão a Tabela Anexa ao Projeto de Iei de nº 004/2023, como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovada por todos. O vereador 
Dirceu usou da palavra para esclarecer as pessoas que estavam na Plenária, 
que as matérias aprovadas já foram discutidas anteriormente por todos os 
vereadores, e em comum acordo com o SINTEP. O senhor presidente, 
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, que cumprimentou a 
todos os presentes e agradeceu aos vereadores a aprovação dos quatro 
projetos oriundos do Poder Executivo e mais a indicação de sua autoria. Disse 
que entende a prerrogativa dos vereadores de oposição, de votarem contra o 
projeto de contratação, é difícil para o executivo fazer esse processo seletivo, 
para ter essas definições, sendo que é o que mais emprega pessoas, depois 
vem a Emapa e o comercio; não tem como agregar todas as  pessoas ao 
contrato, e deve-se levar em conta de que houve esse processo no Estado. 
Quantos certificados foram comprados pela internet para garantir uma melhor 
colocação no processo seletivo? Qualquer prefeito que assumir o município 
irá continuar com os contratos, mesmo tendo o concurso público. Com relação 
ao projeto de lei de nº 005/2023, sugeriu que fosse convocado a secretária de 
Assistência Social, para que seja feito um estudo melhor desse projeto, para 
que fique bem estruturado. A  vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a todos 
e ressaltou que não estava na sua pauta se pronunciar, mas achou necessário. 
Com relação a postura, a importância dos vereadores diante da sociedade 
afuaense, independe da ser oposição ou situação, devem ser respeitados. 
Ressaltou que continuará trabalhando em prol do povo, pois foi eleita para 
isso e comunicou a todos que participou da abertura do evento de 
responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pesca e Secretaria do Meio 
Ambiente, forum de pesca e agricultura de Afuá; e que todos que estão ligados 
a pesca e agricultura possam participar. O senhor Presidente cumprimentou a 
todos as pessoas e fez algumas ponderações, que um dos comprimissos da 
Mesa Diretora, é estar junto com os líderes, em especial com os líderes de 
governo, manter o diálogo com o Executivo, para que esses projetos cheguem 
com mais tempo, pois o tempo é muito curto para se discutir esses projetos, 
principalmente esse projeto de nº 005/2023, que tem cento e dois artigos. Disse 
que se pronunciou na abertura do evento organizado pelas secretarias 
municipais, e pediu que prestem mais atenção nas datas, para que todos os 
vereadores possam também participar. E com relação a reunião de pauta da 
câmara, pediu que todos os vereadores participem para melhor estudarem a 



 

 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 

 

 

 

 
matéria. 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 17 de fevereiro de 2023, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 

Sebastião Dias”, 16 de fevereiro de 2023. Com a presença dos senhores 

vereadores: Paulo Ronald França Pereira, Sebastião Baia 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.  
 


