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ATA DA 83ª (OCTAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª 

(DÉCIMA NONA) LEGISLATURA, REALIZADA NO 3º (TERCEIRO) PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER, REALIZADA EM 15 

DE JUNHO DE 2022. Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, às 09h, nesta cidade Alenquer, Estado do Pará, República Federativa do 

Brasil, no salão das Sessões do Poder Legislativo, sob a Presidência do 

Vereador Laércio Calderaro, Vice-Presidência Vereador João Cambraia, 

secretariado pelos Vereadores Izaque Cipriano, Primeiro-Secretário, Dênis 

Aragão, Segundo-Secretário e Xiquito, Terceiro-Secretário. Em plenário estavam 

presentes os Vereadores Ananias Arruda, Betão, Lisboa, Neto Piloto, 

Neguinho, Pedro Berengo, Rozenildo Lopes e Zezinho do Atumã. Vereadores 

ausentes com justificativa dada pelo Presidente: Cardoso e Júnior Taveira. Ao 

iniciar o senhor Presidente determinou a leitura de uma passagem Bíblica, foi lido 

o Evangelho (Mt 6,1-6.16-18) Logo após, invocando o nome de Deus declarou 

aberta a sessão. Em ato contínuo, o Senhor Presidente passou para o 

Expediente. Não havendo atas em pauta para leitura, solicitou que fosse feita a 

leitura dos expedientes recebidos pela Mesa: Ofício nº 089/2022 do Poder 

Executivo encaminha o Processo nº1440/2022 Em nome de Josely dos Santos 

Bentes com requerimento de Títulos de Concessão de Direito de Superfície e 

outras Avenças para ser analisado por esta Casa. Willian Bonfim Pinto-Secretário 

Municipal de Administração.  Ofício nº 027/2022 do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Alenquer 

encaminha propostas para alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 

2023. Aldemara Ferreira de Jesus- Presidente do STTR de Alenquer. Ofício nº 

332/2022 Promotoria de Justiça de Alenquer referente o Procedimento 

Administrativo Simp nº 000996-179, o acompanhamento e fiscalização dos 

critérios que regulamenta a distribuição de carga horária e lotação de professores 

da rede pública municipal delimitando o objeto ao ano de 2022. Pedro Renan 

Cajado Brasil-Promotor. Ofício nº 337/2022 Promotoria de Justiça de Alenquer. 
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Referente o Procedimento Administrativo Simp nº 001014-179/2022,  acompanhar 

a implementação das atividades do plano de atuação da Promotoria de justiça de 

Alenquer (2022/2023) no que concerne a necessidade de criação de cargo e 

realização de concurso público para provimento de cargo de Procurador Jurídico 

Municipal, em anexo os requisitos. Pedro Renan Cajado Brasil-Promotor. Em 

seguida solicitou a leitura das Matérias recebidas pela Mesa: Requerimento 

nº01/2022, de autoria do Vereador Zezinho do Atumã – REDE, que requer do 

Executivo Municipal a construção de uma creche, onde funcionava a Escola 

Diomar Farias, no Bairro de São Cristóvão. Requerimento nº05/2022, de autoria 

do Vereador Neto Piloto – UNIÃO, que requer do Executivo Municipal a 

recuperação do Ramal Pedra Redonda. Requerimento nº06/2022, de autoria do 

Vereador Neto Piloto – UNIÃO, que requer do Executivo Municipal a construção 

da ponte no Ramal Pedra Redonda. Requerimento nº07/2022, de autoria do 

Vereador Neto Piloto – UNIÃO, que requer do Executivo Municipal a 

recuperação do Ramal do Fortaleza, até a saída do Ramal Santo Antônio da 

Gertrudes, assim como, a construção de uma ponte sobre o Igarapé do Miranda. 

Requerimento nº06/2022, de autoria do Vereador Izaque Cipriano – PP, que 

requer do Executivo Municipal a recuperação do Ramal Estrada do Sena. 

Requerimento nº04/2022, de autoria do Vereador João Cambraia – PSC, que 

requer do Executivo Municipal a recuperação e manutenção do Ramal do 

Maicuruzinho e Ramal da Maloquinha. Requerimento nº01/2022, de autoria do 

Vereador Rozenildo Lopes – PP, que requer do Executivo Municipal a 

recuperação da Estrada Luiz Nobre, mais precisamente a Rua da Chácara 

“Cenário Verde”. Requerimento nº12/2022, de autoria do Vereador Ananias 

Arruda – PSC, que requer do Executivo Municipal a recuperação do Ramal dos 

Tanques e Ramal Santa Luzia, interior deste município. Moção nº58/2022, de 

autoria do Vereador Ananias Arruda - PSC, que manifesta pesar aos familiares 

da Senhora Maria da Conceição Gomes, mais conhecida como “Irmã Conceição”, 

pelo seu falecimento. Moção nº59/2022, de autoria do Vereador Ananias 
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Arruda - PSC, que manifesta pesar aos familiares do Senhor Raimundo Vieira da 

Costa, mais conhecido como “Seu Dico”, pelo seu falecimento. Moção nº60/2022, 

de autoria do Vereador Rozenildo Lopes - PP, que manifesta felicitações pela 

passagem do aniversário da Senhora Denilza Maria Mota de Aragão. Moção 

nº61/2022, de autoria do Vereador Rozenildo Lopes - PP, que manifesta 

aplausos à Professora e Poetisa Maria Beatriz do Vale de Sousa, pelo 

lançamento de seu livro “O Mundo Poético de Beatriz do Vale”. Moção nº62/2022, 

de autoria do Vereador Betão - UNIÃO, que manifesta aplausos à Empresa 

CTC (Companhia Têxtil de Castanhal), por incentivar a produção de juta e por 

contribuir para o desenvolvimento de Alenquer. Moção nº63/2022, de autoria do 

Vereador Betão - UNIÃO, que manifesta aplausos à Universidade Federal do 

Oeste do Pará – UFOPA, Campus Alenquer, por obtiver conceito 04, numa escala 

de 1 a 5, na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para reconhecimento do 

curso Bacharelado em Administração. Processo nº1440/2022, do Poder 

Executivo, em nome de Josely dos Santos Bentes, com requerimento de Título 

de Concessão de Direito de Superfície e outras avenças. Logo após franqueou a 

palavra aos vereadores inscritos: Vereador Ananias Arruda comentou sobre a 

inauguração da ponte da Bulandeira, onde verificou um excesso de maquinários 

para realizar o aterro daquela área. Comentou também sobre os alunos das 

comunidades próximas ainda continuarem com aulas remotas devido à situação 

dos ramais que não dá condições de trafegabilidade. Falou sobre a inauguração 

das duas salas de aula que foram construídas com recurso arrecadado pela 

comunidade. Vereador Betão iniciou seu pronunciamento lembrando que o dia 

15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa. Continuou pedindo que envie um requerimento ao Gestor sugerindo a 

criação do “Lar do Idoso” para que preste aos idosos do município, o atendimento 

necessário com vários profissionais como médicos, fisioterapeutas e 

nutricionistas. Aparte o Presidente Laércio Calderaro comunicou que chegou a 

esta Casa um Convite da Secretaria de Assistência Social para o evento em 
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comemoração a referida data que ocorrerá na próxima sexta-feira, 17/06, às 

8h30min aqui no prédio da Câmara. Vereador Betão retornando a palavra deu 

ciência que foi protocolado nesta Casa o Ofício do STTR, do Movimento Desperta 

Alenquer solicitando informações sobre várias ações do Executivo Municipal. 

Solicitou também que fosse enviado um requerimento ao Prefeito e Secretário de 

Infraestrutura solicitando um trabalho de aterramento para as áreas do São 

Pedro, Jardim Monteiro, Santa Bárbara e área da Cosanpa no Aningal, a fim de 

se evitar o alagamento causado pela enchente. Em seguida disse que gostaria de 

entrar num assunto que vem sendo amplamente comentado nas redes sociais e 

meandros políticos. Continuou sua fala dizendo que os palanques para a eleição 

da Mesa Diretora não foram desmontados. Contou que foi surpreendido com um 

áudio do Secretário de Governo, José Rafael Valente Neto, dizendo que o 

Prefeito devia agir com sabedoria e saber escolher a sua base e que política se 

faz com político, e que o Governo do estado, Prefeito e vice-Prefeito são do MDB. 

Vereador Betão disse que justificou porque não votou no Vereador Laércio. 

Finalizou dizendo que para corroborar com a fala do Secretário de Governo, votou 

em um candidato que também é do MDB.  Contou que soube através das redes 

sociais que Alenquer foi à única cidade que não disponibilizou uma sala para 

servir de Posto de Coleta do IBGE durante as operações do Censo Demográfico 

2022. Diante disso pediu uma Moção de Aplausos ao Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais por terem cedido a sala ao IBGE. 

Vereador Zezinho do Atumã solicitou que envie um ofício ao Coordenador de 

Defesa Civil pedindo que seja feita uma vistoria à comunidade Costa do Arapiri, 

pois à referida comunidade está sofrendo com “às terras caídas”, necessitando de 

um apoio para poder enfrentar os reflexos desse desastre da natureza. Comentou 

sobre o recebimento de um ofício do Conselho de Saúde onde foram feitas várias 

solicitações a esta Casa. Pediu ao Presidente que coloque em votação a vinda do 

Presidente deste Conselho para que o mesmo venha esclarecer sua solicitação. 

Em seguida o senhor Presidente colocou em votação a vinda a esta Casa do 
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Presidente do Conselho de Saúde, na sessão do dia 22/06; aprovado por 

unanimidade de votos dos vereadores presentes. Vereador Izaque Cipriano 

comentou sobre a cavalgada que ocorreu em nosso município, exaltou a 

grandeza daquele evento que teve repercussão nacional. Falou sobre a situação 

precária que se encontra a PA 427, pediu que envie um ofício ao governador do 

estado ou ao Secretário de Transporte solicitando providências. O Presidente 

Laércio lamentou a situação que se encontra a PA 247 e sugeriu que envie junto 

com o ofício fotos que comprovem a precariedade. Vereador João Cambraia 

iniciou seu pronunciamento exaltando a festividade do Padroeiro do Povo Católico 

de Alenquer. Comentou sobre o evento religioso-cultural que foi a cavalgada e 

festa dos vaqueiros, agradeceu a todos que colaboraram para a realização do 

evento. Em seguida comentou sobre seu requerimento que está em pauta para 

aprovação, onde solicita a recuperação e manutenção do Ramal do Maicuruzinho 

e Ramal da Maloquinha.  Solicitou que envie um ofício ao secretário de 

Infraestrutura pedindo a recuperação da Rua Colombiano Marvão em vários 

trechos.  Vereador Lisboa disse que gostaria de reforçar o pronunciamento do 

Vereador Betão na questão do Censo. Comentou sobre a importância da 

contagem correta dos habitantes, pois através do número de habitantes que se 

determina o valor dos recursos. Lamentou que o Prefeito Tom não cedeu uma 

sala para o IBGE instalar seu Posto de Coleta. Aparte o Presidente Laércio 

lembrou o apoio que o ex-Prefeito Farias deu ao censo na época em que foi o 

gestor deste município. Vereador Lisboa falou sobre a cavalgada finalizou 

pedindo uma Moção de Aplausos aos organizadores do evento. Neste momento o 

senhor Presidente colocou em votação a saída dos Vereadores Ananias Arruda, 

Neguinho e Zezinho do Atumã; e as justificativas das ausências dos vereadores 

Cardoso e Júnior Taveira; aprovado por unanimidades de votos dos vereadores 

presentes. Logo em seguida Vereador Dênis Aragão justificou a queixa que o 

Vereador Ananias fez a respeito da quantidade de máquinas na Bulandeira para 

execução do trabalho da ponte daquele ramal; esclareceu que as máquinas 
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estavam trabalhando nas comunidades próximas. Falou que a construção das 

salas de aulas da Comunidade Bulandeira teve a parceria da Comunidade e 

Prefeitura. Contou que até hoje seu mandato está sendo perseguido. Pediu um 

requerimento solicitando a recuperação com aterro e terraplenagem da Estrada 

da Viúva. Aparte o vereador Neto Piloto solicitou que inclua no requerimento a 

recuperação da Rua Ermíno Corrêa. Aparte o Vereador Laércio esclareceu 

porque as máquinas estavam na comunidade da Bulandeira e citou vários 

projetos que serão concluídos pelo Prefeito Tom Farias. Vereador Dênis Aragão 

finalizou seu pronunciamento lembrando a data de Corpus Christi e leu o convite 

dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística da Mercê onde convida 

para solenidade em comemoração à data. Vereador Rozenildo Lopes também 

iniciou justificando que a quantidade de máquinas na comunidade Bulandeira se 

deve ao fato que estavam trabalhando no ramal do Igarapé da Raiz, Ramal da 

Colônia Nova e o aterro da ponte. Aparte Vereador Lisboa citou alguns pontos 

que afirma ser muito importante na construção de pontes de concreto. Pediu que 

leve seu pronunciamento ao Prefeito a fim de se evitar desperdício de dinheiro 

público. Retornando a palavra o Vereador Rozenildo falou que apesar das 

condições climáticas terem dificultados os trabalhos nas estradas e ramais, em 

nenhum momento o Governo Tom deixou de trabalhar. Finalizou seu 

pronunciamento parabenizando a coordenação da Cavalgada e se colocando a 

disposição para assinar a moção de aplausos solicitada pelo Vereador Lisboa. 

Aparte o Vereador Dênis pediu ao Líder do Governo Vereador Rozenildo que 

tome uma providência sobre o problema da falta de água no bairro da Esperança. 

Encerrado os pronunciamentos, e verificado haver quorum, o senhor Presidente 

passou para a Ordem do Dia. Foram colocados em discussão e votação os 

seguintes: Requerimento nº01/2022, de autoria do Vereador Zezinho do 

Atumã; Requerimentos nº05, 06 e 07/2022, de autoria do Vereador Neto 

Piloto; Requerimento nº06/2022, de autoria do Vereador Izaque Cipriano; 

Requerimento nº04/2022, de autoria do Vereador João Cambraia; 
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Requerimento nº01/2022, de autoria do Vereador Rozenildo Lopes; 

Requerimento nº12/2022, de autoria do Vereador Ananias Arruda; E Moções 

nº58 e 59, 60, 61, 62 e 63/2022. Todas as Matérias apresentadas foram 

aprovadas por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em seguida 

encaminhou para a comissão competente o Processo nº1440/2022, do Poder 

Executivo, em nome de Josely dos Santos Bentes. Encerrada a Ordem do Dia 

verificou-se a presença dos Vereadores Betão, Dênis Aragão, Izaque Cipriano, 

João Cambraia, Laércio Calderaro, Lisboa, Neto Piloto, Pedro Berengo, Rozenildo 

Lopes e Xiquito. Logo informou que a Ata da Sessão Ordinária de hoje ficará à 

disposição dos vereadores 24 horas antes da Sessão a ser apreciada. Convidou 

os vereadores para a próxima Sessão Ordinária para o dia 21/06/2022 e 

comunicou que a pauta da mesma estará disponível no Portal da Transparência, 

no site da Câmara Municipal de Alenquer, 24h antes da sessão. Nada mais 

havendo a tratar encerrou a reunião às 11h25min. Do que para constar eu, 

Vereador Izaque Cipriano, Primeiro-Secretário da Mesa Diretora, fiscalizei a 

presente Ata, que depois de lida, discutida e aprovada pelo Plenário, será 

assinada pelos membros da Mesa. Plenário Carino Secundo de Senna Simões, 

em 15 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 


