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Ata da Quadragésima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 15 de dezembro de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos quinze 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 Quadragésima Reunião Ordinária do segundo período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausência do 
vereador Irineu Pandilha e 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 enem oradores incritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão a leitura do resumo da Ata da Trigésima Terceira Reunião 
Ordinária, realizada em 25 de novembro 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 para a primeira 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 e agradeceu a Deus por estar encerrando mais um 
ano de mandato, e as matérias aprovadas foram de grande relevância e de 
interesse público. Referiu-se aos vereadores nominalmente e proferiu um 
pediu um pedido de desculpas por alguns transtornos. Ressaltou do grande 
respeito que tem por todos, e que foram todos eleitos pelo povo. Agradeceu 
também aos servidores do Poder Legislativo pela atenção dispensada e 
parabenizou a Mesa Diretora pelos dois anos à frente do Poder Legislativo, 
conseguindo realizar um excelente trabalho, e ao novo presidente, vereador 
Paulo Ronald, que irá tomar posse dia 1º de janeiro, que possa ter o mesmo 
compromisso, e que possa ser iluminado pela Padroeira, e que todos sejam 
tratados de forma igualitária. Desejou a todos um feliz Natal e um próspero 
Ano Novo. O vereador José Carlos cumprimentou a todos os presentes e 
sobre o que foi conversado em seu gabinete, não gostaria de relatar, mas 
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muitas vezes, se faz necessário, na localidade Maruim, caiu duas crianças 
da ponte, essa comunidade faz parte da regional Serraria Pequena, e as 
pessoas escondem porque são pressionadas, o vereador Paulo disse que 
desconhece que existe salas de aula funcionando em residências 
particulares, onde as crianças caíram. Na vila do senhor Aguinaldo o 
prefeito fez a promessa, mas não cumpriu, inclusive, saiu um boato que vão 
levar para a Serraria Pequena esses alunos, deve-se prestar bastante 
atenção, pois as coisas estão largadas. Difícil de acreditar que a secretaria 
de Educação está proibindo os diretores de passar informações sobre a 
demanda do ensino médio a serem implantados no município; e a secretaria 
juntamente com o prefeito não aceitam que seja feito pela URE de Breves, 
tem que ser diretamente pela SEDUC. Solicitou aos vereadores que se deem 
as mãos para resolver esse problema do ensino médio, pois no Furo dos 
Botos tem mais de cinquenta alunos, e os pais não tem como manter os 
filhos na cidade, e ressaltou que está chegando ao final de mais um ano, e 
esses dados tem que estar na SEDUC. Expôs também a situação do 
professor Nailson, que reprovou vinte e nove alunos de matemática do nono 
ano na Serraria Pequena, devia-se uma fiscalização, assim teria outro 
resultado. Ressaltou ainda que a professora Marta tem um filho autista, 
infelizmente é um professor de educação física que está com essa criança em 
sala de aula, deveria ser um profissional que tivesse ensino especial para 
orientar essa criança, e ela professora irá pedir transferência por causa 
dessa situação. Finalizou agradecendo a todos os vereadores e também 
parabenizou o vereador Paulo Ronald pela passagem de seu aniversário. 
Justificou que não participará da confraternização da Câmara, pois sua 
mão e seu irmão estão adoentados e desejou a todos um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo. O vereador Paulo Ronald cumprimentou a todos e 
agradeceu aos vereadores que votaram a favor das matérias do governo e 
aos vereadores de oposição que travaram debate dentro das discussões em 
Plenário. Parabenizou também a Mesa Diretora pelo excelente trabalho que 
desenvolveu à frente desse Poder e pediu desculpas a todos, incluindo os 
servidores da Casa. Ressaltou que a partir de janeiro será presidente da 
Casa para todos, independentemente de situação ou oposição e desejou a 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, e que seja bastante produtivo 
para todos. O vereador Rondineli Costa cumprimentou a todos os presentes 
e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo à todos os vereadores e 
funcionários do Poder Legislativo. Parabenizou a Mesa Diretora pelo 
excelente trabalho realizado e desejou ao novo presidente eleito uma boa 
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administração à frente desse Poder. O vereador Altemis Monteiro 
cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que como já foi dito da 
importância de estar bem e vivenciar esse momento, queremos o respeito de 
cada um, independentemente de ser situação ou oposição, o vereador tem 
várias funções na sociedade, e uma delas é fiscalizar. Desejou um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo e agradeceu a todos pela parceria, em 
especial a Mesa Diretora pelo brilhante trabalho realizado neste Poder. O 
vereador Sebastião Santana cumprimentou a todos os presentes e 
aproveitou para agradecer aos funcionários da Casa, e, principalmente, a 
Deus por estar encerrando mais um ano. Aproveitou também para pedir 
desculpas dos senhores vereadores se algum momento magoou alguém e os 
agradeceu pelo companheirismo. Parabenizou a Mesa Diretora pelo 
excelente trabalho que desempenhou à frente desse Poder, e ao vereador 
Paulo Ronald, que possa trabalhar em harmonia com todos nesta Casa de 
Leis. Por fim, desejou um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. A 
vereadora Núbia Lacerda cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a 
Deus pelo dom da vida e também aos funcionários pela acolhida e apoio. 
Parabenizou o presidente da Câmara pelo excelente trabalho desenvolvido 
à frente deste Poder, e aos vereadores de oposição o seu carinho. Desejou a 
todos um excelente Natal e um Próspero Ano Novo. A vereadora Edna 
Maria Bezerra cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a Deus pelo 
dom da vida. Agradeceu também ao presidente que sempre os respeitou e a 
parceria que sempre existiu. Desejou um Feliz Natal, que o espírito 
Natalino habite em cada lar e em cada coração. Com relação a Escola São 
Bernardo, será feita no mesmo local, e não terá condições de trazer 
ninguém ao polo, estão com as salas super lotadas. E com relação ao 
professor de matemática, segundo relatos, o professor de matemática da 
localidade era o Marinaldo, e como houve a pandemia, os alunos foram 
passando sem saber a leitura e os pais acabavam resolvendo as questões; 
tem criança no quinto que não sabe ler e escrever, e agora com aula 
presencial tem a maior dificuldade, por sinal o professor Nailson é um 
excelente profissional. O senhor Presidente cumprimentou a todos, 
agradeceu a Deus e Nossa Senhora pela vida, e por tudo o que foi feito. 
Agradeceu a todos os vereadores e funcionários da Casa, pela compreensão 
e respeito e pediu desculpas pelas suas falhas, a câmara ainda não está cem 
por cento, mas já está funcionando. Desejou sucesso a nova mesa diretora. 
Por fim, desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 
Verificando não haver mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar 
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na presente sessão, declarou encerrada a mesma, dando por devidamente 
cumprido o calendário de reuniões do ano de 2022, informando aos 
senhores vereadores que a reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo 
do ano de 2023, conforme a Lei Orgânica, será no dia 15 de fevereiro de 
2023. Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, 14 de dezembro 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, José Carlos Nunes dos 
Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


