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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo de 2021, realizada em 21 de outubro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver. José Borges da Silva Júnior. 
 
Aos vinte dias do mês de outubro 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 proteção de 
Deus, declarou aberta a Trigésima Primeira Reunião Ordinária do 
Segundo Período Legislativo da Primeira Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Justificou a ausência dos vereadores José Carlos N. dos 
Santos e Edna Maria B. Ferreira, por motivo de doença e tendo em vistas 
a ausência da primeira secretária da Mesa, solicitou a segunda secretária, 
a vereadora Núbia Lacerda para assumir a primeira secretaria, e o 
vereador José Borges da S. Júnior para assumir a segunda secretaria. 
Solicitou a servidora Ana Maria Vaz Lobato, 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 Vigésima Sétima 
Reunião Ordinária, realizada em 23 de setembro de 2021. Feita a leitura, 
colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, verificando 
não haver matéria para a primeira parte da Ordem do Dia, passou a 
segunda parte da Ordem do Dia, e como não houve matéria, passou às 
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Irineu Pandilha, que cumprimentou a 
todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui executando 
seus trabalhos e por estar completando mais um ano de vida. E pediu a 
Deus que lhe dê força para prosseguir nesse caminho e honrar os seus 
compromissos com o povo. O senhor Presidente aproveitou a 
oportunidade para parabenizar o vereador Irineu Pandilha e que Deus 
possa derramar muitas bênçãos sobre sua vida. 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 22 de outubro 
de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 21 
de outubro de 2021. Com a presença dos Senhores Vereadores: Nilton 
Paes Cardoso, Maria Núbia de Souza Lacerda, José Borges da Silva 
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Junior Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião Baia Santana, Rondineli de 
Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, Irineu Pandilha Pinheiro e 
Dirceu de Lima Silveira.  


