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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 20 de outubro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos vinte dias do mês de outubro 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 Vigésima Sexta Sessão Ordinária do segundo período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. 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 para fazer a leitura do 
resumo da Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária, realizada em 08 
de agosto 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 
Antonio Serrão a leitura do Projeto de Lei de nº 029/2022-GAB/PMA, de 18 
de outubro de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Verificando não 
existir mais matéria para a primeira parte da ordem do dia, passou a 
segunda parte da Ordem do Dia, verificando não haver matéria, passou às 
Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e tempo de cinco minutos, 
concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que cumprimentou a todos 
os presentes e ressaltou com relação ao pleito eleitoral, e como já havia 
relatado no início do ano, que ao aprovarem um projeto de contratação, 
estariam autorizando o executivo a fazer contratações sem necessidade do 
PSS, e estariam prejudicando, principalmente, os vereadores de oposição, e 
todos sabem que não é de hoje que isso acontece, serve simplesmente para 
fins eleitoreiros. Por que não contratam em janeiro e deixam para contratar 
véspera de eleição? Por isso que o Poder Legislativo tem que fiscalizar para 
não haver injustiça. O senhor Presidente convocou os senhores vereadores 
para uma reunião de pauta no gabinete da presidência para discutir dois 
projetos de lei, apresentados nas sessões anteriores. Verificando não haver 
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mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar na presente sessão, 
declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para o dia 21 de outubro 
de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 20 de 
outubro 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 e Dirceu de Lima 
Silveira.  
 


