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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 25 de novembro 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 cinco 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 Sexta Sessão Ordinária do segundo período 
legislativo da segunda sessão legislativa da atual legislatura. 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 solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro a leitura da 
correspondência: Comunicado da Prelazia do Marajó-Paróquia Nossa Senhora 

da Conceição, a Câmara Municipal de Afuá. Após a leitura, o senhor 
Presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata 
da Trigésima Segunda Reunião Ordinária, realizada em 28 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 Altemis Monteiro, que cumprimentou a 
todos e agradeceu a Deus por mais uma sessão. Com relação a conversa 
com os vereadores sobre o pequeno Theo Ravi, que encontra-se com 
problema de saúde no coração, pediu a todos que colabore, por sinal a 
família ainda é parente do vereador Irineu Pandilha. Desejou a todos um 
feliz Círio e uma excelente festividade. O senhor Presidente agradeceu a 
todos os presentes e convidou a todos para participarem da entrega da 
Imagem na Praça Matriz, nesta sexta-feira. Convidou também para 
participarem do Círio de Nossa Padroeira que será no domingo, o translado 
da imagem será no navio Virgem da Conceição e avisou a todos que a 
noitada da câmara mudou para o dia 03 de dezembro e a grande procissão 
será no dia 08. Que a Virgem da Conceição abençoe a todos. Verificando 
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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 12 de 
dezembro 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 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.  
 


