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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período 
Legislativo de 2021, realizada em 22 de outubro de 2021. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Maria Núbia de S. Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos vinte e dois 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 preoteção 
de Deus, declarou aberta a Trigésima Segunda Reunião Ordinária do 
Segunda Período Legislativo da Segunda Sessão Legislativa da atual 
Legislatura. Justificou a ausência dos senhores vereadores Edna Maria B. 
Ferreira, José Carlos Nunes dos Santos, Paulo Ronald França Pereira e 
Irineu Pandilha Pinheiro, e tendo em vistas a ausência da primeira 
secretária da Mesa, solicitou a segunda secretária, a vereadora Maria 
Núbia para assumir a primeira secretaria e o vereador Rondineli de 
Almeida Costa para assumir a segunda secretaria. Solicitou a servidora 
Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para a 
digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura das 
correspondências. Feita a leitura, o senhor Presidente verificando não 
haver oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a 
leitura do resumo da Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária, realizada 
em 24 de setembro 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 apresentação da Indicação de Nº 
001/2021, de autoria da vereadora Maria Núbia de Souza Lacerda. A 
seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Ofício 
nº 260/2021-GAB/2021, do Projeto de Lei de Nº 014/2021, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022/2025 e da Mensagem ao 
referido projeto de lei. Após a leitura, verificando não existir mais 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 e 
verificando não existir oradores inscritos, o senhor Presidente desejou 
boas-vindas a toda equipe do SICREDI  e informou que a câmara recebeu 
uma correspondência do “Grito pela Paz”, e acredita que isso já 
aconteceu em 2018, e dessa vez acontecerá  na localidade Serraria 
Pequena no dia 06 de novembro, e os vereadores que quiserem participar 
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do evento, terá um transporte à disposição, e dará apoio ao evento em 
tudo que tiver ao seu alcance. E com relação ao PPA estarão 
providenciando as cópias e encaminhando às comissões competentes. 
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 23 de novembro de 2021, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 22 de outubro 2021. Com a presença dos Senhores 
Vereadores: Nilton Paes Cardoso, Maria Núbia de Souza Lacerda, 
Rondineli de Almeida Costa, Altemis Fernandes Monteiro, Sebastião Baia 
Santana, José Borges da Silva Junior e Dirceu de Lima Silveira.  


