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Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 2022, 
realizada em 26 de abril de 2022. 

 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 

 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 

Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Nona Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da segunda 
sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência do vereador 

Dirceu Silveira, por motivos particulares e solicitou a servidora Ana Maria Vaz 
Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata referida  
sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente verificando 

não haver correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou 
ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Trigésima Quinta 

Reunião Ordinária, realizada em 22 de março de 2022. 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 Antônio Serrão a apresentação do Requerimento 
de nº 008/2022, de autoria da vereadora Edna Maria B. Ferreira. A seguir, 

solicitou ao servidor Antonio Serrão a apresentação do Ofício de nº 140-
GAB/PMA, da justificativa e do Projeto de Lei de nº 008/2022-GAB/PMA, 

de 20 de janeiro de 2022, que Estabelece Diretrizes para a Política 
Municipal de Promoção da Cidadania LGBT e enfrentamento da 

homofobia e dá outras providências. Feita a leitura, o senhor Presidente 
encaminhou a matéria para as comissões competentes e verificando não 

haver mais matéria para a primeira parte da Ordem do Dia e nem 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 Sebastião B. Santana, que cumprimentou a todos os presentes e 

agradeceu à Deus por mais uma reunião. Convidou a todos os presentes 
para uma festa de nossos Padroeiros, São Brás e Nossa Senhora do 

Livramento, que será realizada no dia 01 de maio no domingo, na Ilha do 
Pará, essa festa é realizada no dia 01 de fevereiro, mas por conta da 
pandemia foi adiada. Vossas Excelências serão bem-vindos! O senhor 
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Presidente cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus por esse 

momento e que Deus dê sabedoria aos vereadores para resolverem os 
problemas do município, as dificuldades são muitas, mas com fé em Deus 

tudo será resolvido. Disse que a secretaria da câmara municipal está de 
portas abertas para receber as matérias dos senhores vereadores. 

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 27 de abril de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 26 de abril de 2022. Com a presença dos senhores 

vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria 
Núbia de Souza Lacerda, Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes 

Monteiro, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, José 
Borges da Silva Junior Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos 
Santos.  
 


