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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 29 de abril de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeiro Secretário: Ver. Paulo Ronal França Pereira. 
 
Segundo Secretário: Ver. Dirceu de Lima Silveira. 
 
Aos vinte e nove 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 Décima Segunda Reunião Ordinária do primeiro período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Verificando a ausência da 
primeira e segunda secretária, as vereadoras Edna Maria B. Ferreira e Maria 
Núbia de Souza Lacerda, convidou o vereador Paulo Ronald F. Pereira, para 
assumir s primeira secretaria e o vereador Dirceu de Lima Silveira, para 
assumir a segunda secretaria da Mesa. Justificou a ausência dos vereadores 
Rondineli de Almeida Costa e Irineu Pinheiro Pandilha, por motivos 
particulares e solicitou a servidora Ana Maria Vaz Lobato para fazer as 
anotações necessárias para a digitação da ata da referida  sessão. Dando 
inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente solicitou verificando não 
haver correpondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Oitava 
Reunião Ordinária, realizada em 25 de março de 2022. Feita a leitura, colocou 
em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Dando prosseguimento, como não houve matéria para a 
primeira parte da Ordem do Dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, o 
senhor Presidente informou que na sessão realizada em 28 de abril, foi feita a 
leitura do Projeto de Lei de nº 016/2022, que cria o Departamento de 
Atendimento Psicossocial Escolar e o Cargo de Diretor para o referido 
departamento. Como se trata de uma matéria que visa adequar o município as 
normas vigentes, submeteu a dispensa de Parecer sobre o referido projeto, 
para que pudessem discutir e votar na referida sessão. Colocou em votação a 
dispensa de parecer sobre a matéria em questão, sendo aprovado por 
unanimidade. A seguir, solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do 
Projeto de Lei de nº 016/2022, de 25 de abril de 2022, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe sobra a Criação do Departamento de 
Atendimento Psicossocial Escolar e Cria o Cargo de Diretor do Departamento 
de Atendimento Psicossocial Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, 
artigo por artigo, para discussão, apresentação de emendas (se houver) e 
posterior votação. Após a leitura do Preâmbulo e do Artigo 1º e seu Parágrafo 
único, colocou em discussão, e como ninguém discutiu, passou ao Artigo 2º e 
seus Incisos. Feita a leitura, colocou em discussão, o vereador Dirceu Silveira 
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fez uma emenda modificativa no VII onde se lê “manejo”, leia-se “exercícios”, e 
nos demais incisos fazer a mesma correção. Continuou em discussão, como 
ninguém mais discutiu, passou a leitura dos Artigos 3º e 4º, Parágrafo Único e 
Incisos. Em discussão. O vereador Paulo Ronald fez uma correção no artigo 4º, 
onde se lê “instituindo”, leia-se “instituído”. Como ninguém mais discutiu, 
passou aos Artigos 5º, 6º e 7º. Feita as devidas leituras, colocou em discussão, 
e como ninguém discutiu, passou à votação do referido projeto de lei, sendo o 
mesmo aprovado por unanimidade. Em discussão as emendas apresentadas 
pelos vereadores Dirceu Silveira e Paulo Ronald, como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O senhor 
Presidente verificando não existir mais matéria para a segunda parte da Ordem 
do Dia, Passou às Explicações Pessoais, e como não houve oradores inscritos 
e nada mais tendo a tratar na referida sessão, declarou encerrada a mesma e 
marcou a próxima para o dia 24 de maio de 2022, às nove horas. Plenário Ver. 
“Raimundo Sebastião Dias”, em 24 de maio de 2022. Com a presença dos 
senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Paulo Ronald F. Pereira, Dirceu de 
Lima Silveira, Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes Monteiro, José 
Borges da Silva e José Carlos Nunes dos Santos. 
 


