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ATA DA 17ª (DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO 4º (QUARTO) PERÍODO 

LEGISLATIVO DA 22ª (VIGÉSIMA 

SEGUNDA) LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO 

DO PARÁ, REALIZADA NO DIA 14 

(QUATORZE) DE NOVEMBRO DE 2022 

(DOIS MIL E VINTE E DOIS). 

 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois 

mil e vinte e dois), às 19h00min no Prédio da Câmara 

Municipal, Palácio Vereador Eduardo Corrêa, sito à Rua Rui 

Barbosa, nº 401, bairro da Cidade Alta, sob a direção do 

Senhor Presidente Jorge Luís de Andrade Tavares, que após 

verificar e constatar haver o número legal de vereadores, 

declarou aberta a Sessão, pedindo à Deus inspiração para que 

possam fazer o correto e o justo pelo Município de Monte 

Alegre. Essa Sessão foi secretariada pelos vereadores: Alex 

Diego Gama da Costa, Primeiro Secretário, e Givanildo Pereira 

da Silva, Segundo Secretário. Vereadores presentes: 1) Adson 

Vicente de Araújo Leão; 2) Airton de Souza Amaral 3) Denilson 

de Araújo Oliveira; 4) Eliselmo Michael Bandeira Picanço; 5) 

Jair Alves de Oliveira; 6) John Miller Oliveira dos Santos; 7) 

Maria de Fátima Rodrigues Nunes; 8) Raimundo das Chagas 

Almeida; 9) Rover Kemmer Xavier e Silva e 10) Wilson Lopes 

da Silva. Vereadores ausentes: 1) Marinete Macêdo. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente pediu ao Primeiro Secretário 
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que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser 

lida e discutida foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Prosseguindo, o 

senhor presidente pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura dos expedientes em Mesa: 1) Solicitação de Licença da 

Vereadora Marinete Macêdo. Não havendo mais expedientes em 

Mesa, o senhor presidente passou para a primeira parte da 

ordem do dia, convidando os vereadores inscritos a se 

pronunciarem. Pronunciou-se o vereador Adson Leão, saudou a 

todos os presentes, teceu comentários, sobre o plenário ser 

soberano, e gostaria que no dia de hoje ficasse agendado o dia 

da reunião com a empresa AMETA ou que se faça um ofício 

cobrando explicações da empresa referente ao trabalho 

realizado em nosso município. Por fim, parabenizou a presença 

da secretária de educação, por está lutando pelas demandas de 

sua secretaria, e comentou ainda sobre a importância do 

sistema de placa solar para as escolas do Baixo Amazonas. 

Pronunciou-se o vereador Manel Esbagaçado, saudou a todos os 

presentes, e gostaria de dividir sua alegria em ter tido o 

privilégio de hoje, ter recebido a planta da nova escola da 

comunidade de Murumuru, que este é o sonho daquela região e 

parabeniza pela iniciativa da secretária e do prefeito, e 

deseja que este projeto possa, realmente, ser concretizado. 

Pronunciou-se o vereador Airton Souza, saudou a todos os 

senhores, apresentou requerimento solicitando ao 18º BPM que 

possa realizar rondas ostensivas nas comunidades de Jaquara e 

Passagem, devido o aumento significativo da marginalidade na 

região. Apresentou ainda, requerimento solicitando maquinários 
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para recuperação das comunidades de: Piracaba, Curicaca, Santa 

Cruz, Cabeceira do Jacarecapá, Jacarecapá, Jaburú, Vila Braz, 

Flexal, Calvário, Jaquara, Cerquinha, Passagem, Curral Grande, 

Aldeia e Miri, na Zona do Lago, pois a região está em uma 

situação caótica antes mesmo do período invernoso. Pronunciou-

se o vereador Denilson Oliveira, saudou a todos os presentes, 

parabenizou a liga de esportes montealegrense pelo campeonato 

realizado com grande êxito. Parabenizou ao prefeito e ao 

secretário de Meio Ambiente pelo apoio dado. Prosseguindo, 

apresentou PL nº 008/2022 solicitando título de cidadã 

montealegrense para a senhora Elcenir Sena Kishi. Em seguida, 

o vereador relator da comissão permanente de saúde da CMMA, 

apresentou indicação da Comissão, solicitando que se verifique 

a viabilidade econômica para contratação de profissionais 

médicos especializados nas áreas de: ortopedia, cardiologia, 

neuropediatria e ginecologia. Pronunciou-se o vereador Agenor 

Martins, saudou a todos os presentes, fez leitura do Parecer 

nº 019/2022 da CCJ favorável ao PL nº 008/2022. Prosseguindo, 

comentou que na semana anterior não estava bem de saúde e não 

compareceu as sessões, mais gostaria de expor as diversas 

situações que ocorrem, no seu entendimento, que todos aqui 

estão por um propósito e que o povo fica em segundo plano, fez 

referência a votação dos colegas em relação a sua denúncia, 

referência também sobre vereadores estarem contra um 

determinado projeto pela manhã, e durante a sessão, os que 

estavam contra, já votam a favor, afirma que se sente 

envergonhado nas ruas pelas aprovações de determinados 
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projetos, e que não tem como parabenizar o prefeito pela 

gestão, que neste momento vê farra de secretários, comemorando 

pelo prefeito não ter sido cassado, enquanto algumas escolas 

continuam sem merenda e transporte escolar. Pronunciou-se a 

vereadora Fatinha do Carrão, saudou a todos os presentes, 

apresentou requerimento solicitando a recuperação da estrada 

de Itapatauá e abertura de um trecho que ligue o Itapatauá até 

a Fidens. Apresentou também requerimento solicitando a 

realização de sessão solene em comemoração ao dia nacional da 

consciência negra e entrega de medalhas e diplomas para as 

entidades remanescentes de quilombos – ARQPeafú, ARQPassagem e 

Associação do Quilombo do Nazaré do Airi e ao coletivo Zélias. 

Reiterou requerimento solicitando abertura de ramal que liga a 

comunidade de Linha Central até a comunidade de Mata Grande. 

Reiterou requerimento solicitando a reforma da ponte da 

comunidade de Maturupi, próximo a comunidade de Ererê. O 

vereador Presidente se retirou da sessão. Pronunciou-se o 

vereador Eliselmo Picanço, saudou a todos os presentes, 

agradeceu ao presidente por contribuir em nome da Casa, para 

que pudesse ter chegado até a capital do Estado e ter 

encontrado com a deputada estadual reeleita Cilene Couto e 

buscar melhorias para o município. Comentou também sobre a 

situação do Hospital Regional, onde os nossos munícipes são 

humilhados na espera pelo atendimento, e que precisam ter um 

pocisionamento, e cobrar seus deputados eleitos para que 

contribuam em um melhor atendimento e aumento no número de 

vagas. Comentou ainda sobre o papel do vereador e a 
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importância do legislar, assim como o papel do prefeito e a 

importância do executar. Comentou ainda que é de fundamental 

importância que os trabalhos de recuperação de estradas, sejam 

de qualidade para que não precisem ser feitos de forma 

contínua. Pronunciou-se o vereador Alex Cupuzinho, saudou a 

todos os presentes, e seguida, apresentou requerimento, 

solicitando a revitalização do Ginásio Poliesportivo do bairro 

de Curaxi I. Apresentou também requerimento solicitando 01 

(um) km de asfalto para a comunidade de Centro Grande. 

Apresento ainda a solicitação de substituição das lâmpadas de 

sódio por luminárias de LED, nas comunidades de: Murumuru, 

Centro Grande, Cauçú A - Vila Meirelas. Reiterou requerimento 

solicitando que se realize a reforma da Escola Municipal 

Rosália Simões, e também a reforma e cobertura da quadra 

poliesportiva da referida escola. Reiterou ainda a solicitação 

que se realize a reforma da Escola Municipal Expedito Corrêa 

Moreira, e construção de uma quadra poliesportiva na referida 

escola. Reiterou a solicitação de construção do muro da Escola 

Municipal do Centro Grande. E reiterou ainda a solicitação de 

construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS na comunidade 

de Centro Grande. Fez comentários sobre a situação precária 

das estradas e pontes do município, e por fim, comentou sobre 

o discurso do vereador Agenor Martins, e diz que cada um deve 

votar pela sua consciência, sem cometer injustiças. 

Pronunciou-se o vereador Gil Silva, saudou a todos os 

presentes, apresentou requerimento solicitando a construção de 

uma ponte na comunidade de Santa Helena, próximo a comunidade 
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de Canp. Prosseguindo, fez comentários sobre ter estado junto 

com o prefeito neste final de semana, vericando uma ponte na 

região da Canp, sendo que esta está totalmente destruída, e 

foi solicitado parceria com as empresas Tapajós Minérios e 

Rodrigo das pontes para recuperação da ponte do local, e que 

providências precisam ser agilizadas antes do período 

invernoso. Também comentou que esteve em reunião com a 

secretária de educação, para tratar sobre a situação da escola 

da comunidade de Canp, e soube que será realizado licitação 

para a construção de uma nova escola. Por fim, também comentou 

sobre o discurso do vereador Agenor Martins, que vez ou outra 

volta a falar sobre seu julgamento, e que sabe de 

planejamentos e reuniões que ocorrem fora da Casa, e que 

devemos ter mais respeito por cada um. Pronunciou-se o 

vereador Kemmer Xavier, saudou a todos os presentes, pediu 

respeito e prudência com as palavras ditas. Fica feliz com a 

presença das servidoras auxiliares de creche e que todos, são 

conscientes do trabalho das senhoras. Não havendo mais 

vereadores a se pronunciarem, passo para a segunda parte da 

ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação. 

Colocou-se em discussão os requerimentos, de autoria do 

vereador Airton Souza, em discussão o vereador Denilson 

Oliveira, citou sobre a importância do trabalho, e sugere ao 

vereador Adson Leão, que também convide a secretaria de Meio 

Ambiente para a reunião com a empresa Ameta, e diz que fará 

procuração no executivo, sobre o planejamento de recuperação 

da região. Continuando, o vereador Manel Esbagaçado, também 
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fez comentários sobre a importância de recuperação das 

estradas da região e convidou os vereadores para participarem 

de reunião onde discutirão sobre a ida de maquinários para a 

região. Em discussão, o vereador Eliselmo Picanço, comentou 

sobre o pedido de ronda ostensiva do policiamento do 18º BPM, 

que a região já tem uma grande demanda, e que deveriam 

verificar a possibilidade de aumento na quantidade 

disponibilizada do combustível para a região. Continuando, a 

vereadora Fatinha do Carrão, comentou sobre a importância do 

requerimento e parabenizou o vereador. Prosseguindo, o 

vereador Adson Leão comentou que é importante a participação 

da comunidade,e que neste momento o prefeito deve voltar seus 

olhos para a secretaria de obras. Prosseguindo, o verador 

autor da matéria concorda sobre o planejamento, que há outras 

comunidades que também precisam de reparos antes do inverno, e 

por isso concordou com a operação tapa buraco na região. E 

sobre o policiamento, não pediu investigação e sim ronda 

ostensiva para a região, cedeu parte ao vereador Eliselmo, o 

vereador afirma que falou de forma geral sobre investigação e 

ronda, e que a policia não se opõe para realizar este tipo de  

trabalho, mas que a demanda da região é grande, retornando a 

palavra ao vereador Airton, afirma que as comunidades precisam 

desse trabalho. Continuando, o vereador Alex parabenizou os 

trabalhos, e que realmente as comunidades precisam que esses 

trabalhos saiam do papel e venham para a realidade, os mesmos 

foram APROVADOS POR UNANIMIDADE. Colocou-se em discussão o 

requerimento, de autoria da Comissão Permanente de Saúde, com 
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a palavra, a vereadora presidente da comissão, Fatinha do 

Carrão, disse que verificaram a dificuldade dos pacientes em 

conseguir nestas consultas, e são especialidades que já 

tiveram no município, o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Colocou-se em discussão os requerimentos, em bloco, de autoria 

da vereadora Fatinha do Carrão, os mesmos foram APROVADOS POR 

UNANIMIDADE. Colocou-se em discussão os requerimentos, em 

bloco, de autoria do vereador Alex Cupuzinho, os mesmos foram 

APROVADOS POR UNANIMIDADE. Colocou-se em discussão o 

requerimento, de autoria do vereador Gil Silva, em discussão o 

vereador Alex Cupuzinho, fez referência que gostaria de 

assinar o trabalho junto, e que é de suma importância e 

urgência, e que fez contato com o senhor Rodrigo, onde será 

construída uma nova ponte. Continuando a discussão, a 

vereadora Fatinha do Carrão também parabenizou o trabalho, 

concorda com o vereador Alez Cupuzinho e tabém gostaria de 

assinar. Por fim, o vereador Gil, também comentou sobre a 

importância dos colegas assinarem junto, cedeu uma parte ao 

vereador Cupuzinho, onde citou que o desvio que querem fazer 

pode durar 01 mês ou pode durar apenas 01 dias, retornando a 

palavra ao vereador Gil, ele afirma a importância da 

construção de uma nova ponte e sendo ainda mais alta. 

Continuando a discussão, o vereador Adson Leão, também 

comentou sobre a importância de uma nova ponte na região, mas 

estão correndo contra o tempo, pois o inverso já está chegando 

e precisam resolver a situação o quanto antes, e sugere que 

esta Casa, por meio da Comissão de obras, possa ir até o 
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prefeito e secretaria de obras para ajudar nos tramites, o 

mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocou-se em 2ª e última 

discussão o PL nº 037/2022, que “Dispõe sobre revogação do 

artigo 8º e demais alterações da Lei nº 4.810/2012 e dá outras 

providências o PL está em 2ª votação, o mesmo foi APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Colocou-se em discussão o Parecer referente ao PL 

nº 008/2022 (Legislativo), o Parecer está em discussão, o 

mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocou-se em 1ª discussão 

o PL nº 008/2022. Colocou-se em 1ª votação o PL nº 008/2022, o 

mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Não havendo mais nada a 

tratar na presente Sessão, o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos, declarando-a encerrada e convidou os 

senhores vereadores para Sessão Ordinária de segunda-feira (21 

de novembro de 2022). Lavrou-se, em seguida, a presente ata 

que após ser lida, discutida e aprovada vai por mim Alex Diego 

Gama da Costa, Primeiro Secretário, assinada, bem como pelo 

Senhor Presidente em exercício Rover Kemmer Xavier e Silva e 

pelo Segundo Secretário, o Vereador Givanildo Pereira da 

Silva. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 

aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois 

mil e vinte e dois).  

 


