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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2022, realizada em 27 de maio de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª. Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Segundo Secretário: Ver. Rondineli de Almeida Costa. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 Sexta Sessão Ordinária do primeiro período da segunda 
sessão legislativa da atual legislatura. Justificou as  ausências dos vereadores 
Edna Maria Bezerra Ferreira e Sebastião Baía Santana e tendo em vista a 
ausência da Primeira Secretária da Mesa vereadora Edna Ferreira, solicitou à 
Segunda Secretária vereadora Maria Núbia Lacerda para assumir a Primeira 
Secretaria e convidou o vereador Rondineli Costa para assumir a Segunda 
Secretaria. Ato seguido 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 verificando não haver 
correpondências a serem lidas e nem oradores inscritos, o senhor presidente 
verificando não haver mais oradores inscritos solicitou ao servidor Antonio 
Serrão para fazer a leitura do resumo da Ata da Décima Segunda Reunião 
Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu passou à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, na Primeira parte da Ordem do Dia, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a continuação da leitura do 
Projeto de Lei Nº 020/2022 de autoria do chefe do poder executivo municipal 
Após a conclusão da leitura do referido projeto, dando continuidade, o senhor 
presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer a leitura do 
Ofício Nº161/GAB/PMA, da Mensagem, Justificativa e do Projeto de Lei Nº 
018/2022-GAB/PMA, de 13 de maio de 2022, que Dispõe sobre as Diretrizes 
Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras 
providências. Após a leitura, o senhor presidente informou aos nobres pares 
que a matéria seria encaminhada à Comissão Competente da Câmara para 
apreciação e apresentação do devido Parecer. Verificando não haver mais 
matéria para a Primeira Parte da Ordem do Dia, passou à Segunda parte da 
Ordem do Dia. Como não houve matéria para a Segunda Parte, passou às 
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos 
concedeu a palavra aos oradores inscritos. O vereador Altemis Fernandes 
Monteiro cumprimentou a todos e usou o espaço para informar que no último 
dia 08 do referido mês houve uma programação na Paróquia de Nossa Senhora 
dos Navegantes (zona rural do município) na qual foram distribuídos 27 
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brindes doados pelos vereadores Edna Maria Bezerra, Núbia Lacerda, Nilton 
Paes, Paulo Ronald e Rondinele Costa. Portanto, em nome do Padre Raul e do 
Diácono Egeu o vereador Altemis agradeceu a parceria e colaboração com a 
comunidade, confirmando que ser um vereador é muito gratificante, 
principalmente para aqueles que residem na zona rural, pois quando se 
consegue atender as demandas de cada localidade após as visitas realizadas e 
que são essenciais para o bom desenvolvimento do município. Conclui 
desejando um bom final de semana a todos, almejando mais entusiasmo a 
todos para novas ações vindouras. O vereador Paulo Ronald França Pereira, 
usou do espaço para agradecer aos nobres pares pela aprovação dos projetos 
oriundos do Poder Executivo e também para mencionar sobre um assunto 
delicado que é com relação algumas postagens em rede sociais mencionando 
ações mentirosas sobre assuntos que diz respeito aos vereadores tanto de 
maneira pessoal como profissional. Disse que não é fácil conviver com tal 
situação, pois como se trata de rede social onde muitos podem pensar que as 
postagens estão falando de verdades e podem causam questionamentos ou 
até mesmo ameaças por parte dos leitores para todos. Por isso, pediu para 
tomarem cuidado ao fazerem postagens citando os nomes de vereadores que 
seja de cunho mentiroso, pois o vereador Paulo disse que usa as redes sociais 
sim, mas não posta nada que possa prejudicar qualquer outro vereador já que 
o mesmo tem consideração e apreço por todos sem distinção. O senhor 
presidente também usou do espaço para agradecer a Deus por mais um mês 
de sessões e depois de junho seguindo para o recesso dos trabalhos do 
primeiro semestre de 2022. Disse que não possui nenhum problema com 
relação a ofensas em rede social, mas se preocupa com a situação devido 
todos serem “andarilhos” circulando pelo município e fora dele e quando se 
trata de rede social ninguém sabe o que têm do outro lado, ou seja como é o 
controle emocional e psicológico da pessoa que faz esse tipo de agressão 
verbal. Falou que sua política não usa esse tipo de artifícios e assim vai 
continuar, sempre respeitando as decisões da maioria e pediu muito cuidado a 
todos dizendo que os vereadores são adversários políticos e não inimigos, 
principalmente, por causa dos familiares de cada um que também estão 
expostos a essas situações. Por fim, pediu as bênçãos e a proteção de Deus 
sobre cada um e seus familiares.O senhor presidente verificando não existir 
oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na referida sessão, declarou 
encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 27 de junho de 2022, às 
nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 27 de maio de 2022. 
Com a presença dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Maria Núbia 
de Souza Lacerda, Paulo Ronald França Pereira, Rondineli de Almeida Costa, 
Dirceu de Lima Silveira, Altemis Fernandes Monteiro, José Borges da Silva 
Júnior, José Carlos Nunes dos Santos e Irineu Pandilha Pinheiro. 


