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Ata da Tigésima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 2019, 
realizada em 23 de outubro de 2019. 
 
Presidente: Ver. Sebastião Baia Santana. 
 
Primeira Secretária: Verª Ana Maria Vaz Lobato. 
 
Segundo Secretário: Ver. Altemis Fernandes Monteiro. 
 
Aos vinte e tres dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 
nove horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 
verifivando haver quorum, invocando a benção e a preoteção de Deus, 
declarou aberta a Trigésima Reunião Ordinária do segundo período legislativo 
da terceira sessão legislativa da atual legislatura. Justificou a ausencia dos 
vereadores Junior Barros, Narrinha Salomão e Edna Ferreira, os mesmos estão 
resolvendo assntos de  saúde próprios ou de familiares. Solicitou a servidora 
Joelma Monteiro da Gama, para fazer as anotações necessárias para a 
digitação da ata desta sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor 
presidente verificando não haver correspondências a serem lidas e nem 
oradores inscritos, solicitou ao servidor Antonio Serrão Ribeiro para fazer 
a leitura do resumo da Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária, realizada 
em 18 de setembro de 2019. Feita a leitura, colocou em discussão e como 
ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado por todos. Dando 
prosseguimento, como não há 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 Manoel Jardim, 
que cumprimentou aos senhores vereadores e as pessoas presentes e relatou 
sobre o que está acontecendo no bairro do Capim Marinho ou da cidade, 
que voltou acontecer aquele assalto nas casas pela chave mestra, e já 
começaram a assaltar mesmo nas madrugadas. Então, fica difícil porque os 
vereadores são procurados, de que forma podem fazer para impedir, e 
como sempre fala quando é procurado, que vai procurar os policiais para 
fazer a fiscalização, pois o bairro do Capim Marinho está muito disperso, e 
com a chegada do movimento, e com esse problema de droga, e como vem 
muitas pessoas experientes que vem de outros municípios ou de outros 
estados, pegam pessoas daqui para fazer esse tipo de assalto. Então, que os 
vereadores possam conversar com o Major vendo a possibilidade de fazer 
essas rondas, tanto no bairro do capim marinho como no bairro central. 
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Com a palavra o vereador Nilton Paes, que iniciou suas falas 
cumprimentando todos os presentes. E ressaltou sobre as falas do vereador 
Antonio, quando se reportou a respeito do Ministério Público de forma 
geral, na verdade eles deveriam cumprir as tarefas que são destinadas a 
eles, que são servidores públicos, os vereadores são diferentes, o 
representante do Ministério Público é muito ausente do município. E disse 
ainda que se questiona muito as viagens da caravana, que é uma ação da 
cidadania do governo municipal, então os vereadores que estiverem 
presentes tem que aproveitar o momento com a comunidade para falar a 
respeito dos seus deputados, e como sempre fala que a UBS é um recurso 
nacional do Ministério da Saúde com uma contrapartida do município, e 
disse ainda que sempre defende as emendas do deputado Joaquim 
Passarinho e da deputada Cilene Couto, pois através de suas emendas 
foram adquiridos os materiais para UBS para levar os serviços quase que 
completos para a zona rural, e o prefeito sempre cita as emendas dos 
deputados que são destinadas a este município. A respeito da base do 
Salvadorzinho, é uma luta também dos vereadores, e foi agradecido ao 
governador Helder, por não misturar bandeira politica e atender uma 
solicitação dos vereadores e do executivo. E com relação vereador Manoel 
dos assaltos que estão acontecendo, é lamentável, pois procurou a Delegada 
Denise para conversar sobre os fatos, e foi feito uma avaliação e deu para 
perceber que teve um controle do que estava acontecendo há um ano. Então 
tem que procurar a policia civil, policia militar, sentar com o novo 
comandante e traçar uma meta de apoio para que não venha aterrorizar a 
população. Com a palavra o vereador Roldão Filho que cumprimentou a 
todos os presentes e agradeceu pelas orações feitas ao seu pai pela sua 
cirurgia. E mencionou sobre a base da PM do rio Salvadorzinho, o vereador 
Nilton acabou de citar um agradecimento feito naquele momento a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e ao Governo do 
Estado, mas foi recordado também naquele momento às diversas reuniões 
realizadas, tanto com a secretaria do estado de segurança pública quanto 
com o governador em Breves, e ali teve a confirmação de que a base seria 
realmente criada e que daria toda estrutura necessária. E para os 
vereadores da zona rural, vossas excelências estão mais próximos dessas 
situações e conhecem muito mais a realidade dos ribeirinhos, e hoje a base 
da PM vai dar mais tranquilidade, talvez não resolva toda situação, mas só 
o fato da policia fazer a ronda em alguns locais e o meliante saber que na 
Ilha do Meio existe uma base faz com que consiga amenizar algumas 
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situações. E o vereador Nilton foi feliz em colocar que precisa sim 
novamente marcar uma outra reunião com a policia civil, polícia militar e o 
Ministério Público ou o Poder Judiciário como um todo, pela aproximação 
das festas do final de ano, e acredita que com esses casos que estão 
acontecendo a tendência é aumentar, se não tomarem nenhuma 
providência. Então que sejam feitos os convites e mostrar para a 
comunidade que os vereadores estão preocupados, a partir do momento que 
a câmara convoca para uma reunião a população fica mais tranquila. O 
senhor Presidente usou da palavra para agradecer a Deus e falou que irá 
mandar à família do senhor Alexandre Braga mensagem de condolência, 
pelo seu falecimento, foi uma pessoa que ajudou muito as primeiras 
comunidades do interior. E ressaltou ao vereador Manoel que a caravana 
estará na quinta-feira no Baiano, na sexta-feira estará na Serraria Pequena 
e sábado no rio Cajari. 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 24 de outubro de 2019, às nove horas. 
Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, em 23 de outubro de 2019. Com 
a presença dos senhores vereadores: Sebastião Baia Santana, Ana Maria 
Vaz Lobato, Altemis Fernandes Monteiro, Nilton Paes Cardoso, Roldão de 
Almeida Lobato Filho, Manoel da Conceição Pinheiro Jardim e Antonio 
Azevedo Cardoso. 
  
 


