
Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo de 
2019, realizada em 23 de maio de 2019. 

Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 

Primeiro Secretário: Ad hoc. Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 

Segundo Secretário: Ad hoc. Ver. Nilton Paes Cardoso. 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 
nove horas, no Plenário Ver. Raimundo Sebastião Dias, o senhor 
Presidente, verificando haver quórum, invocando a benção e a proteção 
de Deus, declarou aberta a Décima Quinta Reunião Ordinária do primeiro 
período legislativo da terceira sessão legislativa da atual legislatura. 
Justificou a ausência da vereadora Ana Maria Vaz Lobato em virtude do 
falecimento de sua genitora, ocorrido recentemente. Em virtude da 
ausência da vereadora Ana Vaz, primeira secretária, convidou o segundo 
secretário para assumir a primeira secretaria e o vereador Nilton Paes 
para assumir a segunda secretaria. Solicitou a servidora Joelma Monteiro 
da Gama para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata desta 
sessão. Iniciando o pequeno expediente, verificando não haver 
correspondência a ser lida, ouviremos os oradores inscritos. Com o tempo 
máximo de cinco minutos, concedeu a palavra a vereadora Narrinha 
Salomão que cumprimentou a todos os vereadores e registrou sua 
ausência nas sessões anteriores por motivo de doença e solicitou a Mesa 
Diretora para fazer em nome da sua família uma Moção de Pesar à família 
da vereadora Ana Vaz pelo falecimento de sua genitora. Não havendo 
mais oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão para a leitura 
do resumo da Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária, realizada em 25 
de maio de 2019. Em discussão por parte dos senhores vereadores e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Dando 
prosseguimento, passou a primeira parte da ordem do dia, solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento nº 
011/2019, de autoria do vereador Francisco Assis Barros Junior, que 
solicita  a reforma  de 700 (setecentos) metros  de ponte da vila Jupaty, 
localizada no rio Charapucu, pois a mesma encontra-se em estado 
precário, quer dizer intransitável. O senhor presidente concedeu a palavra 
ao autor do requerimento para encaminhar à discussão em  Plenário, que 
cumprimentou a todos os presentes e relatou que em visita a várias 
residências na vila Jupaty no mês passado  solicitaram que interviesse 



junto ao prefeito para que fosse feito uma  rua nova, pois não tem como 
transitar com segurança na referida via pública, pois a rua está curva e a 
mesma tem três metros de largura e setecentos metros de cumprimento e 
está incluído a ponte que dá acesso ao escolão. Pediu aos nobres pares a 
aprovação do requerimento em questão. Em discussão por parte dos 
senhores vereadores e como ninguém discutiu, colocou em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão 
para fazer a leitura do Requerimento nº 012/2019, de autoria do vereador 
Francisco Assis B. Junior, que solicita a reforma da rede elétrica, com novo 
posteamento e fiação adequada nos padrões atuais, da vila Jupaty, 
localizada no rio Charapucu.  O senhor presidente passou a palavra ao 
autor do requerimento para encaminhar a discussão em plenário. O 
vereador Junior Barros usou da palavra, que considerando a grande 
reclamação dos moradores da vila Jupaty, de que seus eletrodomésticos 
estão queimando, devido ao grande problema de oscilação de energia, 
causando prejuízos aos mesmos, pela manutenção na rede elétrica e a 
demanda de consumo muito grande. Considerando ainda que o posto 
médico e a escola necessitam desta energia. Pediu aos nobres pares a 
aprovação deste requerimento. Em discussão por parte dos senhores 
vereadores e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Solicitou ao servidor Antonio Serrão para 
fazer a leitura do Requerimento nº 013/2019, de autoria do vereador 
Francisco Assis Barros Junior, que solicita a reforma da ponte da vila Novo 
Progresso, pelo motivo da mesma encontrar-se deteriorada. O senhor 
presidente passou a palavra ao autor do requerimento para encaminhar a 
discussão em plenário. O vereador Junior Barros usou da palavra e 
ressaltou que a vila Novo Progresso é um polo do município e o fluxo de 
pessoas que transitam na mesma é grande, tanto por alunos da escola, 
como por pessoas que precisam dos serviços de saúde do posto e 
considerando que os cultos da Igreja Evangélica recebem muitas pessoas 
também. Por esses motivos pediu a compreensão e o voto dos senhores 
vereadores. O senhor presidente colocou em discussão e como ninguém 
discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento nº 
014/2019, de autoria do vereador Francisco Assis Barros Junior, que 
solicita a construção da ponte da vila do Corro, localizada na outra 
margem do rio Marajozinho. Com a palavra o vereador Junior para 
encaminhar à discussão em Plenário e considerando a vila do corro está 



com a ponte  em estado precário, as pessoas pediram para  intervir junto 
à administração Pública do nosso município, a possibilidade  de ser feito a 
construção da ponte da referida vila, uma vez que a mesma se localiza do 
outro lado da nossa cidade, separada pelo rio Marajozinho. Pediu o voto 
dos senhores vereadores na aprovação do referido requerimento. O 
senhor presidente colocou em discussão e como ninguém discutiu, 
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Solicitou ao 
servidor Antonio Serrão para fazer a leitura do Requerimento nº008/2019, 
de autoria do vereador Antonio Cardoso, que solicita a construção da 
Escola Municipal Felismino Brasil Cardoso Teles, Regional do Carás, 
localizada no Rio Cajueiro, com (08) salas de aula, em alvenaria ou mista, 
com todas as dependências e materiais necessários, dentro dos padrões 
adotados pela atual administração, com a máxima urgência. Após a 
leitura, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antonio 
Cardoso para encaminhar à discussão em plenário que cumprimentou  a 
todos os presentes e disse que sempre faz que visita à região dos Carás  
constatou que a escola precisa não mas de uma reforma e sim de uma 
construção e esse pedido se faz necessário para atender as diversas 
solicitações em visita aquela comunidade. Pediu aos nobres a aprovação 
do requerimento em questão. Em discussão por parte dos senhores 
vereadores e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. O senhor presidente solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a apresentação do Requerimento nº 001/2019, 
de autoria do vereador Altemis Fernandes Monteiro. Após a leitura, o 
senhor presidente solicitou ao servidor Antonio Serrão para fazer a leitura 
do Ofício nº 104/2019-GAB/PMA, da Mensagem e do Projeto de Lei nº 
008/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo. Verificando não haver 
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 Nilton Paes, que iniciou suas falas 
cumprimentando os vereadores e demais pessoas presentes. Agradeceu a 
Deus por mais uma sessão e parabenizou a cada vereador por seus 
requerimentos. E falou ainda que houve ontem a missa de Santa Rita de 
Cássia que foi muito bonita. Desejou um bom dia a todos. Com a palavra o 
vereador Manoel Jardim, que cumprimentou a todos os vereadores e as 
pessoas presentes e  falou que faz o possível como vereador de oposição, 
assim como vota nos requerimentos dos vereadores, os vereadores 



também votam nos seus requerimentos, mas cabe ao prefeito executar, 
mas está fazendo a sua parte como vereador até 2020. E disse que entrou 
com um requerimento a respeito da quadra João Gama e já está surtindo 
efeito, o pessoal da brigada estavam fazendo uma limpeza e quem sabe 
no futuro os alunos ganham uma quadra nova. Com a palavra o vereador 
Antonio Cardoso. Cumprimentou os colegas vereadores e as pessoas 
presentes e ressaltou as falas do líder de governo com relação aos 
requerimentos e disse que como é vereador do interior e sua base são as 
ilhas, não vê nenhum problema de um colega entrar na ilha do Pará para 
fazer algum requerimento, porque não é dono de lá, assim pode ir em 
qualquer localidade e fazer o seu requerimento, pois esse é o seu papel 
como representante do povo.  E disse que ontem se deparou com uma 
situação muito grave e sabe que tem gente que tem até receio de falar 
sobre o judiciário, o Juiz é muito ausente da sede, ele também tem que 
cumprir a lei, o povo está reclamando muito, e disse ainda que ontem foi 
ao cartório e como vossas excelências sabem a primeira certidão não é 
cobrada, não sabe se na sede estão cobrando, mas na zona rural estão 
cobrando trinta reais para tirar a certidão das crianças. E outra situação é 
com relação ao cartório do Baiano, até o numero o tabelião está 
colocando errado na certidão de nascimento das pessoas e como é um de 
cartório ele não quer tirar a segunda via, quer cobrar trinta reais para tirar 
a segunda via, isso é inadmissível! Então tem que se chamar o Ministério 
Público ou então o próprio Juiz que não para na sede do município. 
Desejou um bom dia a todos. Com a palavra a vereadora Narrinha 
Salomão que cumprimentou a todos os presentes e ressaltou as falas do 
vereador Nilton com relação aos requerimentos que os vereadores atuam 
e disse que por ela tudo bem e disse com o seu problema de saúde não 
teve tempo de visitar o interior. E se reportou ainda sobre os donos de 
vilas e eles têm responsabilidades com as coisas de lá, pois o prefeito só 
tem responsabilidade de construir escolas, posto médico e as ruas que 
dão a eles, o resto é responsabilidade do dono da vila, pois querem que o 
prefeito faça. A grande preocupação hoje é com o FUNDEB, o presidente 
quer cortar verba e se ele cortar como é que o prefeito vai fazer com o 
pagamento dos professores? Agradeceu a todos. O senhor presidente 
usou da palavra e agradeceu a todos os presentes e a compreensão de 
cada vereador e disse que conversou com o prefeito Mazinho sobre os 
requerimentos aprovados aqui na câmara e ele falou que não tem 
problema, que todos podem ser aprovados, mas só será feito o que der 



para fazer. Não existindo mais oradores inscritos e nada mais tendo a 
tratar na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a 
próxima para o dia 24 de maio de 2019, às nove horas. Plenário Ver. 
Raimundo Sebastião Dias, em 23 de maio de 2019. Com a presença dos 
senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes 
Monteiro, Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Roldão de 
Almeida Lobato Filho, Narrinha Wanderley Salomão Coelho, Sandro 
Monteiro Lacerda, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim, Antonio 
Azevedo Cardoso e Francisco Assis Barros Junior.  


