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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE MARÇO DE 2017 

1º Período – 7ª Legislatura 

 
Data: 21/03/17 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:41h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Jandson Magalhães Conceição 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Arnaldo Correia Leite Júnior 
                                               2º Secretário – Robson Monteiro Santiago 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Adailton da Silva Reis 
02. Antonio dos Santos Mendes 
03. Benício da Conceição Braga 
04. Claudenor Alves da Silva 
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Jean Jaime Rodriguez Bobsien 
07. Maéllen de Souza Duarte 

 
Vereadores Ausentes: Gilson Sousa de Oliveira. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Salmos 125,1-9. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Arnaldo Correia: Bom dia a todos. Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa que 
nesta oportunidade encontra-se na Capital do Estado a serviço do município. 

A justificativa foi colocada em discussão e como nenhum vereador se manifestou, em 
seguida foi colocado em votação. Aprovada por unanimidade. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário Votou e aprovou 
1. Requerimento Nº 019/17 – Ver. Maéllen de Souza Duarte, requerendo aquisição de 

ambulância para as comunidades Enalco e Região, Travessa 13, São Pedro D’água Branca 
e Centro da cidade. 

Autora: Bom dia a todos. Em seu nome presidente quero saudar todos os meus nobres pares e 
demais pessoas que estão conosco nesta manhã. Estou requerendo esse benefício para essas 
comunidades por entender que a saúde é uma prioridade, sem ela não somos nada. A ausência 
de um veículo adequado para transporte de doentes é muito sentida pelos moradores das 
comunidades nas quais me refiro na matéria em apreciação, assim como pelas demais 
comunidades do nosso município. Peço que seja priorizada pela gestão municipal via convênio 
ou recursos próprios à aquisição de ambulâncias para essas comunidades. Conto com o apoio 
dos meus colegas vereadores na aprovação desse requerimento. Obrigada! 
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2. Requerimento Nº 006/17, Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção de 
um Ginásio poliesportivo no Distrito Novo Horizonte. 

Autor: Bom dia a todos. Em nome do Presidente cumprimento aos demais vereadores. Desejo 
boas vindas aos amigos que estão acompanhando os trabalhos nesta Casa. O que seria de nós se 
hoje vocês não estivessem aqui para acompanhar nossos trabalhos? Com certeza seria como 
nos anos anteriores em que os vereadores discursavam muitas vezes para eles mesmos e para 
os funcionários, pois a população não participava. Não queremos que isso continue 
acontecendo, por isso peço que acompanhem nossos trabalhos. Infelizmente ainda há pessoas 
que preferem ficar denegrindo a imagem dos vereadores simplesmente por não acompanhar 
nossas atividades enquanto parlamentar. Meus nobres pares, fiz esse requerimento porque há 
muito tempo a gente vem sonhando com a construção desse ginásio no Distrito Novo Horizonte,  
acredito que em outros  mandatos já foi dado entrada com esta  mesma matéria, mas 
infelizmente ainda não foi construído e hoje venho novamente solicitar que este benefício possa 
chegar àquela população, haja vista que na sede do município tem vários ginásios de esportes e 
no Distrito Novo Horizonte ainda não dispomos desse local para a prática de diversas 
modalidades esportivas. Peço que aprovemos esta obra que é grande relevância para nossos 
atletas, obrigado. 
  
Ver. Adailton Reis: Bom dia a todos. Com certeza o anseio da construção desse ginásio não é de 
hoje e por isso é importante que aprovemos esta matéria para que aquela população possa ser 
assistida com o referido benefício. Peço autorização para assinar e desde já conte com meu voto 
favorável na aprovação desta matéria. Obrigado. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve  
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. JEAN JAIME: Bom dia a todos. É uma das nossas obrigações buscar recursos que 

venham beneficiar nosso povo, mas também de fiscalizar esses recursos que devem ser 
aplicados de forma transparente. Fui ao INCRA semana passada e tive informações sobre os 
serviços de terraplanagem e deparei com algumas situações nas quais irei fazer a leitura do 
documento que estou de posse (leu documento). Quero que convide as pessoas responsáveis e 
que tenham conhecimento da real situação dessas estradas, porque deve ser prestadas contas 
dos repasses que foram destinados para estes serviços. Somos nós enquanto parlamentares que 
devemos buscar informações para podermos esclarecer à população o que realmente 
aconteceu. Esse é nosso dever, por isso é importante levantarmos informações corretas. 
Obrigado. 

2. VER. FÁBIO ALMEIDA: Quero aqui informar que os moradores do Bairro 
Ailtolândia continuam sem água e o pior de tudo é que não temos informações de quando esse 
benefício chegará aquele povo que necessita com urgência desse líquido precioso. Fui a Belém 
para buscar parceria sobre a concessão da carteira de identidade para nossa população, por isso 
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peço ao Poder Executivo que faça parceria com órgão competente para que este serviço possa 
ser prestado a nossa população. Em relação ao escritório da Rede Celpa em nosso município, 
venho informar que a nossa população está sentindo na pele esse descaso por parte dessa 
empresa. Eles me informaram que vários serviços são feitos no estabelecimento do Sr. Marlon, 
mas sabemos que a maioria dos serviços é pago, inclusive a segunda via, serviço este que é feita 
com muita frequência pela nossa população. Peço ao Presidente desta Casa que formule 
documento onde todos nós possamos assinar e encaminharmos a esta empresa, no sentido de 
que seja implantado novamente o escritório da Rede Celpa em nosso município. Para finalizar, 
gostaria de solicitar que o posto do cartório eleitoral possa voltar a funcionar novamente, pois 
muitas pessoas estão indo buscar esse atendimento em Mãe do Rio. Obrigado. 

3. VER. CLAUDENOR ALVES: Bom dia a todos os nobres vereadores, funcionários e amigos 
que estão na plenária acompanhando nossos trabalhos. Parabenizo os vereadores que 
apresentaram matérias, com certeza são benefícios que contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do nosso município. Parabenizo o Ver. Robson pelo pedido do Ginásio 
Poliesportivo para o Distrito Novo Horizonte, se Deus quiser será executado essas benfeitorias. 
Obrigado. 

 
4. VER. ANTONIO MENDES: Agradeço a Deus pelo dia de hoje. Parabenizo os vereadores 

que apresentaram matérias, pois se apresentamos requerimentos é porque nós visitamos as 
comunidades e detectamos que necessitam de atendimentos. Peço ao Sr. Presidente que leve 
ao conhecimento da Prefeita sobre algumas situações que esperamos ser solucionadas, pois se 
nos dirigimos às secretarias municipais com certeza é para buscarmos atendimentos para o 
nosso povo, mas vejo que muitas situações que poderiam ser resolvidas de imediato estão 
sendo solucionadas a longo prozo, como é o caso de alguns pedidos que levei aos secretários e 
já está com mais de 30 dias e até agora não tive êxito. Os comunitários estão nos procurando 
constantemente e por isso tenho que ter informações certas para poder repassá-los. Mais uma 
vez afirmo que estou para ajudar nosso município, mas a parceria entre vereadores e secretarias 
também deve acontecer. Obrigado. 

 
5. VER. ARNALDO CORREIA: Bom Dia a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade e hoje 

quero esclarecer sobre a postagem de um servidor nas redes sociais em relação ao aumento 
salarial dos vereadores e isso está repercutindo muito, mas sinceramente não tenho nenhuma 
preocupação em relação às críticas, pois assim como aprovamos o reajuste de salários dos 
servidores municipais dentro da legalidade, nós também no final do mandato de 2016 
reajustamos o salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, haja vista 
que esse aumento ocorre de quatro em quatro ano. Não fizemos nada às escondidas. A verdade 
é que a população não participa das sessões na câmara para saber realmente as matérias que 
estão tramitando e com isso ficam denegrindo a imagem dos vereadores em redes sociais. Só 
para concluir, informo que no arquivo desta casa encontram-se todos os documentos 
comprobatórios, inclusive protocolo de recebimento no TCM/PA da Resolução que fixa o 
subsídio dos vereadores para o mandato 2017/2020. Estou no terceiro mandato e tudo que 
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fizemos foi dentro da legalidade, por isso não tenho nada a temer, obrigado. 
 

6. VER. JANDSON MAGALHÃES: Bom dia a todos. Vocês que estão conosco nesta manhã, 
estão convidados para participar das sessões amanhã novamente. Informo que de 15 em 15 dias 
as sessões são realizadas nesta Casa e seria importante que a população acompanhasse mais de 
perto os nossos trabalhos, tudo que fazemos nesta Casa é para melhorar a qualidade de vida da 
nossa população, não tenham dúvida disso. Parabenizo os vereadores que apresentaram 
matérias e foram aprovadas por unanimidade. Com certeza esses requerimentos serão olhados 
com carinho pela nossa prefeita, porque assim como nós, ela também tem se preocupado muito 
com o desenvolvimento do nosso município. Parabenizo o Ver. Fábio, em que solicitou a 
reabertura do escritório da rede celpa em nosso município. Agradeço a presença dos moradores 
do Bairro João Paulo II que vieram participar conosco e assistir nossa sessão. Estivemos semana 
passada em Belém com o Sec. Especial de governo, Prefeita Municipal e Ver. Adailton junto com 
o secretário de Estado para buscar parceria no que diz respeito à situação de nossas estradas. 
Nossos tratores estão todos sucateados e não temos um em boas condições para atender 
nossos agricultores e fazer os serviços agrícolas. Em relação às postagens, sinceramente não me 
incomodam, até porque nada foi feito irregular, mas o que me chateia é que sabemos que um 
desses servidores que está denegrindo a nossa imagem tinha na gestão passada quase toda a 
sua família empregada e o digo mais, passava dias sem comparecer no seu local de trabalho e 
era o funcionário que dava mais trabalho para seu patrão, e, hoje porque não está fazendo 
parte da equipe de governo vem questionar o reajuste aos vereadores? Tenha a santa 
paciência! Mais vamos sim, atender ao pedido dos servidores que solicitaram algumas 
informações em relação ao nosso reajuste salarial, até porque não temos nada para esconder. 
Digo mais, o estou fazendo é somente cumprir uma Resolução publicada ano passado, nada fora 
da lei. Não foi um novo ato fixador que foi aprovado, mas um reajuste salarial. A mesa diretora 
de 2016 foi quem apresentou o projeto de Resolução e hoje estou apenas executando o que foi 
aprovado em sessão pelos vereadores da gestão passada. Temos tudo registrado, inclusive 
protocolado no tribunal de contas, como bem disse o vereador Arnaldo Correia. O que ficou 
para a sociedade foi que eu tinha feito às escondias esse aumento salarial, mas que na verdade 
apenas executei o que a gestão passada do Legislativo deixou aprovado. Ser ordenador de 
despesa não é fácil, hoje tudo que a gente paga nesta Casa tem que ser publicado no Portal da 
transparência da Câmara e o Tribunal tem conhecimento de tudo. Essas ferramentas nada mais 
é para sermos transparentes nas nossas ações enquanto ordenador de despesas, para mim acho 
imprescindível esse novo método de fiscalizar os recursos públicos, tudo tem que ser 
transparente para a sociedade. Estou muito tranquilo mesmo, e nenhuma dessas postagens me 
abala. Sei que os vereadores desse primeiro mandato estão assustados, mas vão se acostumar 
com essas coisas, faz parte de certas pessoas que torcem sempre contra o progresso do 
município. Digo que se o vereador é um vereador sem compromisso, é sim um aumento salarial 
muito alto, mas os que têm compromisso com o povo e que trabalha dia-a-dia foi um aumento 
compatível para com os trabalhos que desenvolve na sociedade. Agradeço a presença de cada 
um, estamos para receber qualquer munícipe para prestar esclarecimento sobre os assuntos 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

Realizada em 21/03/2017 
 

LISTA DE FREQUÊNCIA 
 

Nº NOME ASSINATURA 

1.  ARNALDO CORREIA LEITE JÚNIOR  

2.  ADAILTON DA SILVA REIS  

3.  ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

4.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

5.  CLAUDENOR ALVES DA SILVA  

6.  FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  

7.  GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  

8.  JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN  

9.  JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO  

10.  MAÉLLEN DE SOUZA DUARTE  

11.  ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 

que competem a esta Casa. A sociedade, como a imprensa pode ajudar muito nosso município a 
crescer. Peço que voltem sempre nesta Casa, isso nos ajuda à sermos cada dia melhores 
representantes de vocês. Estarei sempre com o objetivo de ajudar nosso município a caminhar 
para frente, ao contrário de muitos que quanto pior estiver, melhor. Infelizmente essa é a 
realidade. Obrigado. 

 
Nada mais havendo a ser discutido na presente sessão, o Exmo. Sr. Presidente, vereador 

Jandson Magalhães declarou encerrado os trabalhos do dia e convidou a todos para a próxima 
Sessão Ordinária no dia 22 de Março de 2017, em horário regimental. 


