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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2021, realizada em 30 de junho de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria B. Ferreira. 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos trinta dias do mês de abril 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 Vigésima Reunião Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual Legislatura.   Solicitou 
a servidora Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações 
necessárias para a digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao 
Pequeno Expediente, o senhor presidente verificando não haver 
correspondência a ser lida e nem oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Sexta 
Reunião Ordinária, realizada em 21 de maio de 2021. Feita a leitura, 
colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, na primeira 
parte da Ordem do Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do Requerimento de nº 005/2021, de 28 de junho de 2021, de 
autoria da vereadora Edna Maria B. Ferreira, que solicita em caráter de 
urgência a limpeza do Furo do Limão, que dá acesso ao Rio Serraria 
Pequena. Após a leitura, o senhor Presidente passou a palavra a autora 
do requerimento para encaminhar à discussão do Plenário, que 
cumprimentou a todos e ressaltou que atendendo ao pedido da 
Comunidade que transita pelo referido furo, se faz necessário a limpeza 
do mesmo, para que as pessoas possam escoar suas produções como: 
madeira, açaí e outros para a Serraria Pequena ou vice-versa com mais 
facilidade e rapidez. Pediu aos nobres pares a aprovação do requerimento 
em questão. O senhor Presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, passou a votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Tendo em vistas não haver mais matéria para a primeira parte da ordem 
do dia, passou à segunda parte da Ordem do Dia, o senhor Presidente 
ressaltou que na sessão do dia 25 foi feito a apresentação do Projeto de 
Lei nº 009/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe 
sobre as Diretrizes Gerais para a Elaboração da Lei Orçamentária para o 
Exercício de 2022 e tendo em vistas o término do primeiro período 
legislativo e para dar cumprimento ao que determina o artigo 112 da Lei 
Orçamentária do Município de Afuá, onde diz que esta matéria tem que 
ser apreciada pelo Plenário até esta data, submeteu a dispensa do 
Parecer da Comissão Competente a respeito da matéria em questão. 
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Colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Projeto de Lei 
de nº 009/2021, de autoria do Poder Executivo municipal, artigo por artigo, 
apresentação de emendas (se houver) e posterior votação. Após a leitura 
do Artigo 1º e Artigo 2º e como não houve discussão, passou ao Artigo 3º, 
o vereador Paulo Ronald França Pereira apresentou uma emenda, após as 
palavras “estabelecidas no” suprimir “ANEXO I e ANEXO II, do”; e onde 
se lê “desenvolvimento” passar a ser “ desenvolvido”. Do artigo 4º ao 
Artigo 5º foram feitas as devidas leituras e não houve emendas. No Artigo 
6º o vereador Paulo Ronald apresentou uma emenda, onde se “2022” 
passar a ser “2021”. No Artigo 7º foi feita a leitura, mas não houve 
discussão. No Artigo 8º o vereador Paulo Ronald fez apresentou uma 
emenda, onde se lê “70%” passar a ser “50%”. No Artigo 9º inciso II o 
vereador Paulo Ronald apresentou uma emenda, onde se lê “quarenta por 
cento” passar a ser “trinta por cento”. No artigo 10 o vereador Dirceu 
Silveira apresentou uma emenda, suprimindo o inciso IV.  No artigo 11 
incisos II o vereador Paulo Ronald fez uma emenda, onde se lê “cortejo” 
passar a ser “cotejo” e onde se lê ‘2022” passar a ser “2021”. Do Artigo 
12 ao Artigo 16 foram feitas as leituras, mas não houve discussão. O 
vereador Paulo Ronald apresentou uma emenda no Artigo 17 inciso V 
onde se lê “2020” passar a ser “2021”. No artigo 18 incisos V o vereador 
Paulo Ronald apresentou uma emenda onde se lê “2022” passar a ser 
“2021”. Do Artigo 19 ao Artigo 20 não houve discussão. No Artigo 22 o 
vereador Paulo Ronald apresentou uma emenda, suprimir a palavra 
“Administração” e acrescentar “Gestão”. No Artigo 23 o vereador Paulo 
Ronald apresentou uma emenda após Art. 158 e 159” acrescentar “ da 
Constituição Federal do Brasil” e no Parágrafo Primeiro onde se lê “seis 
por cento” passar a ser “sete por cento”. Do Artigo 24 ao Artigo 44 foram 
feitas as referidas leituras, mas não houve discussão. O senhor 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei de nº 009/2021, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para 
a Elaboração da Lei Orçamentária para 2022 e dá outras providências, que 
foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente colocou em votação 
as emendas apresentadas pelo vereador Paulo Ronald F. Pereira, sendo 
aprovadas por unanimidade. Em votação a emenda apresentada pelo 
vereador Dirceu de L. Silveira, sendo aprovada por unanimidade. O 
senhor Presidente informou aos vereadores que a matéria seria 
encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 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, concedeu a palavra ao vereador 
Paulo Ronald, que cumprimentou a todos os vereadores e as pessoas 
presentes na galeria. E agradeceu a aprovação de todos os seus 
requerimentos e dos projetos de lei, encaminhados pelo Poder Executivo. 
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Desejou um bom recesso a todos os vereadores. Com a palavra a 
vereadora Núbia Lacerda, que iniciou suas falas cumprimentando a todos 
os presentes na galeria e agradeceu a todos pelas felicitações pela 
passagem de seu aniversário. E ressaltou que o município de Afuá se 
encontra com várias pessoas com problema de saúde mental, assim 
precisam de mais profissionais na área de psicologia e psiquiatria, para 
acompanhá-los em tratamentos preventivos para que não ocorra o pior. E 
por fim, pediu aos senhores vereadores que ao retornarem do recesso 
olhem com mais carinho essa situação e desejou a todos um bom 
recesso. Não existindo 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 agosto de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 30 de junho de 2021. Com a presença dos Senhores 
Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria 
Núbia de Souza Lacerda, Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião Baia 
Santana, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, José 
Borges da Silva Junior, Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos 
Santos.  


