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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 24 de novembro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Rondineli de Almeida Costa . 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 Trigésima Quinta Sessão Ordinária do segundo 
período legislativo da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Justicou 
a ausência da vereadora da primeira da segunda secretária, vereadora Núbia 
Lacerda e solicitou ao vereador Rondineli Almeida Costa para assumir a 
segunda secretaria da Mesa. Solicitou a servidora Joelma Monteiro da Gama 
para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata referida  sessão. 
Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente verificando não 

existir correspondências a serem lidas e nem oradores inscritos, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Trigésima Primeira 
Reunião Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2022. Feita a leitura, 
colocou em discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor Presidente 
verificando não existir matéria na primeira parte da Ordem do Dia e 
segunda parte da Ordem do Dia, 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 se 
dirigiu ao líder de governo, vereador Paulo Ronald, pois os assuntos 
questionados são muito relevantes, o primeiro foi com relação ao 
matadouro municipal, como está a situação do mesmo, e se tem algum 
projeto? O segundo é sobre o cemitério, se tem algum estudo, pois as 
enchentes podem trazer alguns transtornos como bactérias, e a água pode 
ser contaminada, já existem muitos cemitérios verticais, e propôs que a 
Casa puxasse esse assunto e fizesse esse estudo, para ver a viabilidade do 
município de Afuá construir um cemitério vertical. Disse ainda que não 
tinha ideia do custo, mas estava fazendo essa proposição e tinha certeza que 
iriam ter o apoio do executivo e da sociedade, pois é uma questão de saúde 
pública. O vereador Paulo Ronald cumprimentou a todos os presentes e 
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usou do espaço para fazer dois registros, com relação à reunião ontem com 
o SINTEP com o objetivo de dialogar com o Chefe do Executivo para tentar 
recompor as perdas salariais com os professores, e um dos membros que 
participou da reunião fez uma postagem, falando coisas que não deve com 
relação ao executivo, sabe-se que quem pode ajudar nesta ação é o 
executivo, como confiar numa pessoa se age totalmente diferente; não se 
sabe se essa pessoa é membro de fato da diretoria do SINTEP ou se vem 
para tentar tirar proveito político  ou praticar aa politicagem como sempre 
vem fazendo. Ressaltou também a respeito do falecimento da criança 
Emanoel, filho do professor Dinho, ocorrido em Belém do Pará, prestou 
sinceras condolências à família enlutada, o corpo está sendo velado na 
Assembleia de Deus. O vereador Sebastião Santana cumprimentou a todos 
os presentes e agradeceu a Deus e também ao Presidente da Casa pela 
compreensão, pois estava fazendo algumas consultas, e graças a Deus está 
tudo bem, somente fazendo controle da pressão arterial. Agradeceu à Nossa 
Senhora da Conceição, por estarem em véspera de mais um Círio, que é a 
maior festa religiosa do município de Afuá. Que Deus e a Virgem Maria 
abençoe os governantes do Brasil. Feliz Círio e uma festa abençoada! 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 de novembro de 2022, às nove horas. 
Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 25 de novembro de 2022. Com a 
presença dos senhores vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria 
Bezerra Ferreira, Maria Rondineli de Almeida Costa, Sebastião Baia 
Santana, Altemis Fernandes Monteiro, Paulo Ronald França Pereira, José 
Borges da Silva Junior Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos 
Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


