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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2021,
realizada em 23 de feveiro de 2021.
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso.
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira.
Segundo Secretário: Ver. Irineu Pandilha Pinheiro.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às
nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente
verificando haver quorum, invocando a benção e a preoteção de Deus,
declarou aberta a Segunda Reunião Ordinária do Primeiro Período

Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura. Justificou a
ausência da vereadora Núbia Lacerda, segunda secretária da Mesa, que
está em tratamento de saúde em Macapá, e convidou o vereador Irineu
Pandilha para assumir a segunda secretaria da Mesa. Solicitou a servidora
Joelma Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata
desta sessão. Dando início ao Pequeno Expediente, solicitou ao servidor
Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura das correspondências. Após a
leitura, ainda no pequeno expediente, passou a palavra ao vereador José
Carlos N. Dos Santos que iniciou suas falas cumprimentando todos os
vereadores e as pessoas presentes na plateia. E falou que sobre o projeto
que foi lido em plenário, sobre a contratação por tempo determinado, que
tivesse vindo o quantitativo de vagas que cada secretaria necessita. E falou
ainda que se abstém de votar porque precisa de mais esclarecimentos. Não
havendo mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para
fazer a leitura do resumo da Ata da Trigésima Reunião Ordinária,
realizada em 11 de dezembro de 2020. Feita a leitura, o senhor Presidente
colocou em discussão e como ninguém discutiu, passou à votação, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, passou a
primeira parte da Ordem do Dia, o senhor Presidente solicitou ao servidor
Antonio Serrão para fazer a apresentação dos seguintes requerimentos:
Requerimentos de N° 001, 002/2021, ambos de autoria do vereador José
Carlos Nunes Lacerda do PCdoB; Requerimento de Nº 001/2021, de autoria
do vereador José Borges da Silva do PSD; Requerimento de Nº 001/2021, de
autoria do vereador Irineu Pandilha Pinheiro do PT. A seguir, o senhor
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do
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Ofício 069/2021-GAB/PMA e do Projeto de Lei de Nº 004/2021, de autoria
do Executivo Municipal da Afuá. Após a leitura, solicitou ainda ao servidor
Antonio Serrão para fazer a leitura do Ofício de Nº 018/2021-GAB/PMA, e
informou aos senhores vereadores que como o Projeto de Lei 001/2021, de
autoria do Poder Executivo Municipal, que disciplina a organização do
Sistema de Ensino do Município de Afuá, possui cento e vinte e nove
artigos, será lido uma parte nesta sessão e sua complementação será na
próxima sessão. Feita a leitura dos referidos artigos, o senhor Presidente
verificando não haver mais matéria para a primeira parte da ordem do dia,
passou a segunda parte da Ordem do Dia. Solicitou ao servidor Antonio
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Resolução de Nº 001/2021, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Afuá, que dispõe sobre
a Criação do Cargo de Controlador Interno, alterando o artigo 17 da
Resolução de Nº003, de 28 de maio de 1997, artigo por artigo, para
discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Feita a
leitura artigo por artigo, como ninguém discutiu, o senhor Presidente
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do
Anexo Único ao projeto de Resolução de nº001/2021, de autoria da Mesa da
Câmara Municipal de Afuá. Após a leitura, colocou em discussão e como
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Por se tratar de matérias de alta relevância, o senhor Presidente pediu a
dispensa de parecer sobre os Projetos de Lei de Nº 002 e 003/2021, de
autoria do Executivo Municipal. Colocou em discussão e como ninguém
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando
prosseguimento, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura
do Projeto de Lei de Nº 002/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, artigo
por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior
votação. No artigo 2º o vereador Dirceu Silveira apresentou uma emenda
excluindo os incisos I, V e VI. Continuou em discussão o referido artigo. O
vereador Paulo Ronald usou da palavra para justificar que os incisos
constantes no projeto são de suma importância, não havendo necessidade
de excluí-los. Continuou com a palavra o vereador Dirceu Silveira para
salientar que o município de Afuá não se encontra em estado de calamidade
pública. E continuou afirmando que continue somente os incisos II e III por
causa do covid e o surto de sarampo. O senhor Presidente explicou que
esses incisos são de suma importância para a execução do projeto. No artigo
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3º o vereador Dirceu Silveira apresentou uma emenda substituindo as
palavras “mediante análise de curriculum vitae” por “modelo de
contratação por processo seletivo simplificado”. Como não houve mais
discussão, o senhor Presidente colocou em votação o Projeto de Lei de Nº
002/2021, de autoria do Poder Executivo, sendo aprovado por (07) sete
votos à favor e (03) votos contra. Consequentemente as emendas do
vereador Dirceu Silveira foram rejeitadas. Solicitou ao servidor Antonio
Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei de Nº 003/2021, de autoria do
Chefe do Poder Executivo Municipal, que fixa o Piso Salarial Mínimo para
os Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Afuá, artigo por artigo,
para discussão, apresentação de emendas (se houver) e posterior votação.
Após a leitura artigo por artigo do referido projeto e como não houve
discussão, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor
Presidente informou que as matérias ora aprovadas serão encaminhadas
aos órgãos competentes para as devidas providências e verificando não
haver mais matéria para a segunda parte da ordem do dia, passou às
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos,
com a palavra o nobre vereador Dirceu Silveira que usou da palavra para
dizer que o projeto que dispõe sobre a criação do departamento de
contratos e convênios e diretor do departamento de contratos e convênios
da secretaria municipal de gestão, deveriam constar a remuneração. Por
fim, disse que entendeu a votação de vossas excelências e como já foi dito na
reunião de pauta os vereadores de oposição não tem indicação, mas não
quer dizer que tenha que concordar com essas situações. O vereador
Sebastião Santana usou da palavra para cumprimentar a todos, e em
especial ao ex-vereador Manoel Jardim. Agradeceu a Deus por este
momento que se inicia uma nova legislatura e pediu a proteção de Deus e de
Nossa Senhora da Conceição, para que possam fazer um bom mandato
voltado para o bem do povo Afuaense. O senhor Presidente usou da palavra
para agradecer a todos os parlamentares e dizer que o Plenário é soberano,
e pediu aos vereadores que fiquem atentos às discussões dos projetos e que
todos devem respeitar a ordem das matérias. Agradeceu a presença de
todos e desejou um bom dia. Verificando não existir mais oradores inscritos
e nada mais tendo a tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma
e marcou a próxima para o dia 25 de fevereiro de 2021. Plenário Ver.
“Raimundo Sebastião Dias”, em 24 de fevereiro de 2021. Com a presença
dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria B. Ferreira,
Irineu Pandilha Pinheiro, Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião B.
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Santana, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, José
Borges da Silva Júnior, José Carlos Nunes dos Santos e Dirceu de Lima
Silveira.
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