ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÂ DOS CARAJÁS

Ata da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da segunda
sessão legislativa anual, da sexta legislatura, realizada no dia 12 de junho do
ano de dois mil e dezoito.
 Presidente: Walter Diniz Marques.
 Primeiro Vice-Presidente: Vânia Lucia A. Mascarenhas Silva.
 Segundo Vice-Presidente: João Nunes Rodrigues Filho.
 Primeiro Secretário: Amintas Ferreira de Oliveira.
 Segundo Secretário: Maria Pereira L. de Sousa.
Às dezoito horas e onze minutos do dia doze de junho do ano de dois mil e dezoito no prédio da
Câmara Municipal de Vereadores de Canaã dos Carajás, o Presidente da Mesa Diretora
declarou aberta a sessão, com as ausências justificadas dos Vereadores Junior Garra, Wilson
Leite, Anderson Mendes, Dionizio Coutinho e João Batista. Logo após o Presidente solicitou a
execução dos hinos Nacional, Estadual e Municipal e havendo pedido de dispensa da execução
dos hinos por parte do vereador João Nunes foi colocado em discussão em votação foi
aprovado. Em ato continuo Presidente solicitou ao vereador Gesiel Ribeiro para fazer a leitura
do texto bíblico o qual leu Salmos capitulo 121. Em ato continuo pediu à secretaria que fizesse a
leitura da ata da sessão anterior e havendo pedido de dispensa da leitura por parte do vereador
Gesiel Ribeiro foi colocada em discussão. Em votação foi aprovada. Em seguida foi feito a
leitura do Expediente: Indicação nº. 057/2018, de autoria do Ver. Baiano – PHS, indicando ao
Executivo Municipal, a execução de obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica,
sistema de abastecimento de água potável e iluminação pública no Bairro dos Imigrantes.
(discussão e votação). Indicação nº. 050/2018, de autoria do Ver. Walter Diniz Marques –
MDB, indicando ao Executivo Municipal, instalação do semáforo na Avenida dos Pioneiros,
esquina com a Novo Horizonte. (discussão e votação). PEQUENO EXPEDIENTE: cedida a
palavra ao vereador Baiano do Hospital para defesa de sua Indicação n° 057/2018. Que solicitou
ainda a inclusão da construção de um Posto de Saúde em sua Indicação. Discutiu sobre a
Indicação a vereadora Maria Pereira e os vereadores Gesiel Ribeiro e Israel da Marcenaria.
Colocada em votação foi aprovada. O presidente Walter Diniz Passou a Presidência a sua Vicepresidente Vânia Mascarenhas. Cedida a palavra ao vereador Walter Diniz para defesa de sua
Indicação n° 050/2018. Discutiu sobre a Indicação a vereadora Maria Pereira e os vereadores
João Nunes, Gesiel Ribeiro e Israel da Marcenaria. Colocada em votação foi aprovada. Não
havendo mais inscrito no pequeno expediente a Presidência deu início ao GRANDE
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EXPEDIENTE: com a palavra a Diretora da APAE Sra. Gladis Maria de Freitas que
cumprimentou a todos os presentes fez um detalhamento da prestação de contas em relação à
Emenda Impositiva feita em 2017, pelos vereadores a APAE. Mencionou atender 42 crianças
graças a esse convenio feito pela prefeitura. Mostrou imagens do veiculo adquirido pelo
convênio, e mencionou que contratou mais técnicos para ajudar nas atividades realizadas.
Mostrou em slides as atividades realizadas pela APAE. Discorreu sobre o método de
Equoterapia e seus benefícios. Mencionou que em todo trabalho realizado agradece a Emenda
feita pelos vereadores. Fez uma demonstração de um dos resultados obtidos pelo trabalho da
APAE, convidou o paciente Cesar que nunca mais poderia andar devido sua doença, mais
graças aos trabalhos realizados pela APAE já dá seus primeiros passos. Mencionou sobre a expresidente da APAE que renunciou por motivo de saúde. Entregou em mãos a prestação de
contas aos vereadores. O Presidente Walter mencionou a importância dos trabalhos da APAE.
Pediu que a equipe da APAE se colocasse em pé para receber uma salva de palmas. Cedida a
palavra ao vereador Gesiel Ribeiro que cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou os
trabalhos realizados pela APAE. Mencionou sua preocupação em relação aonde o nosso país
chegou politica, econômica e espiritualmente. Discorreu sobre nossa cidade ser tão rica e sua
população passando necessidades. Mencionou sua preocupação. Falou que tem muitos
comércios fechando as portas. Discorreu sobre reunião do Secretário de Desenvolvimento
Econômico. Mencionou que a ausência da população na audiência público pode ser reflexo do
cenário politico atual. Relatou sobre a lentidão dos trabalhos da Secretaria de Obras. Mencionou
sua preocupação com a equipe contratada para fazer a limpeza das ruas no município, pois
além de ter muito serviço para ser feito essas pessoas precisam desse emprego e o contrato já
esta encerrando. Pediu para que pudesse ser prolongado o contrato dessa equipe. Com a
palavra a vereadora Maria Pereira cumprimentou a todos. Parabenizou a equipe da APAE pelos
trabalhos realizados. Deu uma palavra de incentivo ao Cesar paciente da APAE. Mencionou que
os vereadores cobram dia e noite e não são atendidos, citou como exemplo as Indicações que
não foram realizadas. Falou que nenhuma das indicações realizada na sessão da Vila Ouro
Verde será atendida, pois o Executivo não se importa. Mencionou sobre o PPA, disse que o ano
está acabando e não foi feito nada. Disse ainda que a maquina pública esta quase parada e os
vereadores tem que fazer um trabalho para que essa máquina volte a funcionar. Falou que a
população de Canaã não precisa de cesta básica e sim de dignidade. Mencionou reuniões
realizadas com a empresa Vale onde cobraram que as contratadas não empregam pessoas do
município. Ressaltou a necessidade de geração de empregos no município. Discorreu sobre a
prefeitura realizar compra em comercio de outro município fazendo com que não circule dinheiro
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no comercio local. Mencionou sobre Projetos para aumentar a taxa de iluminação pública que
chegaram a essa Casa de Leis que nem foram para pauta, devido os vereadores não aceitarem.
Questionou sobre os bairros que estão sendo priorizados para instalação das lâmpadas de led.
Pediu para que a equipe do governo acorde. Com a palavra o vereador baiano do Hospital pediu
dispensa dos cumprimentos. Agradeceu a presença de todos. Agradeceu Diretora da APAE por
fazer a prestação de contas da Emenda feita pelos vereadores. Discorreu sobre sua Emenda
realizada e que na próxima fará uma com maior valor. Mencionou a tristeza em ver profissionais
competentes desempregados como o caso do Srs Cerismar e. Neibson. Cedida a palavra ao
vereador João Nunes que cumprimentou a todos os presentes. Discorreu sobre a audiência
pública aos demais vereadores e mencionou o prazo limite para realização das Emendas
Impositivas sendo até dia dezoito deste mês. Parabenizou a equipe da APAE pelo excelente
trabalho realizado. Parabenizou o vereador Dionizio Coutinho pela Emenda à APAE para
aquisição do veiculo. Mencionou a seriedade da APAE. Disse que não há nada melhor do que
se fazer o que gosta e a equipe da APAE demostra isso. Mencionou a visita a Colônia Sol
Nascente observou a necessidade de se fazer um trabalho de patrolamento nas estradas para
melhora a trafegabilidade naquela região. Citou a indicação feita pelo vereador Gesiel Ribeiro
para construção de uma escola na colônia sol Nascente. Falou que a população pode cobrar os
vereadores, pois isso ajuda no seu trabalho. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente
passou se para a ORDEM DO DIA: Não havendo matéria a ser deliberado na ORDEM DO DIA
passamos as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: pronunciando se por inscrição cujo discurso
encontra-se gravado nos arquivos áudio visuais da Secretaria da Câmara Municipal de Canaã
dos Carajás, Estado do Pará; pronunciando – se pela ordem os seguintes Vereadores: Vânia
Mascarenhas; Maria Pereira; Élio Ferreira; Walter Diniz e Gesiel Ribeiro. E não havendo nada
mais a ser deliberado, o Presidente encerrou a sessão e convocou a todos os vereadores para a
Sessão Ordinária a ser realizado dia 19 de Junho de 2018, terça-feira, as 18h00hs. E esta ata
após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
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