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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 24 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 e quatro 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 Oitava 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 corrrespondências a serem lidas, com o tempo máximo 

de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que 
cumprimentou a todos os presentes e usou do espaço para relatar sobre as 
centrais que ainda não foram instaladas nas escolas municipais, e ao fazer 
uma visitas nas referidas escolas, os responsáveis informaram que ainda 
não foram instaladas por motivo que a EQUATORIAL ainda não colocou 
os transformadores; então, entende-se que é responsabilidade do município 
instalar esses transformadores. O Ministério Público já tomou 
conhecimento dessa situação através do Cartório Eleitoral, e sabe-se que a 
equatorial não vai instalar esses transformadores. Pediu que providências 
sejam tomadas. Outro assunto abordado foi a respeito do transporte de 
eleitores de Macapá, se vai ser liberado as passagens, porque o TSE liberou 
esse benefício. Desejou a todos um bom dia. A seguir, o senhor Presidente, 
solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da 
Vigésima Quarta Reunião Ordinária, realizada em 11 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 Ofício de nº 268-GAB/PMA e do Projeto de Lei de nº 030/2022-
GAB/PMA, de 19 de outubro de 2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal de Afuá, que Dispõe sobre a proibição de tráfego de veículos 
automotores no âmbito urbano municipal e dá outras providências. Após a 
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leitura, verificando não existir mais matéria para a primeira parte da 
ordem do dia, passou a segunda parte da Ordem do Dia, como não houve 
matéria, passou às Explicações Pessoais. Com o tempo máximo de cinco 
minutos, concedeu a palavra ao vereador Paulo Ronald Pereira, que 
cumprimentou a todos e sobre o que foi ventilado pelo vereador Dirceu, 
comunicou que não poderia ser cumprido o que determina o TRE, com 
relação ao transporte de eleitores intermunicipais, pois em Afuá não existe 
transporte coletivo. E sobre as centrais de ar nas escolas, o município está 
enfrentando um grande problema a respeito da energia fornecida pela 
equatorial, pois os transformadores ainda não foram instalados. E é de 
interesse público que essas centrais sejam instaladas, para que todos 
tenham mais conforto. O senhor Presidente 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 25 outubro de 2022, às 
nove horas. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 24 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.  
 


