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Ata da 31ª Reunião Ordinária - Itinerante Km 69 - 1ª Sessão Legislativa - 9ª Legislatura 

da Câmara Municipal de Rondon do Pará, realizada em 30 de Outubro de 2017. 

 
 

 

                     Aos trinta dias do mês de outubro  do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas e doze minutos, havendo número legal e com  a ausência do Presidente Vereador 

Volmar Rodrigues dos Santos, assumiu a direção dos trabalhos o Vice-Presidente, Vereador 

Audício de Jesus Oliveira, declarou aberta a reunião itinerante realizada no quilômetro 

sessenta e nove,  convidando o Vereador Alcemir da Silva Santos para proceder com a leitura 

de um trecho da Bíblia Sagrada e este leu em João, capítulo oito, versículos de trinta e dois a 

trinta e sete. O Presidente em exercício expôs aos presentes o objetivo das reuniões 

itinerantes, anunciando em seguida  o Pequeno Expediente e não havendo matérias e 

expedientes a serem lidos, passou para o horário de Lideranças e não havendo inscritos, foi 

aberto o Grande Expediente, usando a palavra a moradora da comunidade Sandra M. 

Sousa, agradecendo o Vereador Marcus pela realização da reunião e a presença da Câmara e 

demais autoridades presentes e indagou sobre o andamento das casas que foram aprovada 

desde a gestão anterior e buscou resposta na Secretaria Municipal de Assistência Social e não 

souberam esclarecer e citou as necessidades do quilômetro sessenta e nove e população está 

desacreditado e solicitou aos vereadores união e que a comunidade tem muito que crescer por 

estar perto da Belém Brasília e reforçando a comunidade que se manifesta e cobre mais sem 

medo e finalizando sua fala solicitando aos vereadores que visitasse mais os quilômetros 

sessenta e nove, setenta e cinquenta e seis. Na continuidade da reunião, usaram a palavra os 

senhores Vereadores: Erasmo Carias Pereira, externando seus sentimentos aos familiares 

do José do açaí e convidou a todos para fazer um minuto de silêncio e parabenizou o 

Vereador Marcus pela iniciativa da Reunião Ordinária Itinerante na comunidade e destacou 

que sempre vai apoiar as moções apresentadas em benefício da comunidade; Carlos Almeida 

Vidal, destacando que em quarto mandato está seria a terceira sessão que participa na região 

e mencionou os trabalhos prestados na comunidade  pelo ex-vereador Gilson Sanches pai do 

Vereador Marcus e citou que fez um Moção solicitando ao Poder Executivo para que seja 

construída uma caixa d´agua para abastecimento da comunidade do quilômetro 56 e que o 

papel do vereador e cobrar e legislar,  Edmilson de Sousa Viana, solicitando da comunidade 

muita paciência com os vereadores Marcus e Wildemberg, estão desempenhando seu papel 

na comunidade local, mas o governo está sofrendo crises financeiras e os mesmos estão no 

seu primeiro mandato e parabenizou a moradora Sandra pela cobrança e por fim agradeceu o 

Prefeito Municipal por liberar um trator para fazer as raspagens na vicinal Deus Te Ama; 

Audício de Jesus Oliveira, informando a comunidade que a Câmara Municipal está a 

disposição de todos que é um direito do povo cobrar e citou algumas ações do Poder 

Legislativo dentro de  nove meses que foram as inúmeras viagens com finalidade de emendas 

parlamentares e segurança pública para o  benefício do município e também registrou a  real 

situação econômica financeira do município, pois há falta de recursos e espera melhorias para 

o próximo ano; Marcus Cabette Sanches, informando que o andamento das casas populares 
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está no ministério do planejamento e que está aguardando resposta e citou as moções em prol 

da comunidade e também que o Deputado Federal Hélio Leite prometeu cobrir e reformar  

até o ano que vem a quadra do quilômetro setenta e também o Prefeito prometeu que até o 

final desse ano vai iluminar o campo, sendo muito importante a união dos poderes em favor 

da comunidade  e por fim destacou que vai lutar sempre em prol nos quilômetros setenta, 

sessenta e nove, sessenta e quatro e cinquenta e seis. Também usou a palavra o Secretário 

Municipal de Obras João Malcher, representando o Prefeito Municipal Arnaldo Rocha,  

 

 

 

 

 

 

 

. Encerrado o Grande Expediente e após ser verificada a presença dos Vereadores: Audício de Jesus 

Oliveira, Alcemir da Silva Santos, Carlos Almeida Vidal, Dahú Carlos Burani Machado, Diego Dias 

Santos, Edmilson de Sousa Viana, Erasmo Carias Pereira, Fabiano Moreira de Carvalho, Marcus 

Cabette Sanches, Maria Lúcia Rodrigues Alves de Oliveira e Wildemberg Melo Sousa e a ausência 

dos Vereadores Volmar Rodrigues dos Santos e José dos Reis Silva Filho, e havendo número legal, 

foi aberta a Ordem do Dia e na Primeira Parte, foi aprovada por unanimidade a Ata da 30ª Reunião 

Ordinária do ano em curso e lido os Projetos de Resoluções: Projeto de Resolução nº 002/2017 de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o Portal da Transparência dos Atos 

e Informações do Poder Legislativo, no âmbito do Município de Rondon do Pará e Projeto de 

Resolução nº 003/2017 de autoria do Vereador Marcus Sanches e outros, que altera a redação do 

inciso II do Art. 15 da Resolução nº 005, de 21 de dezembro de 2015 (Regimento Interno da Câmara 

de Vereadores de Rondon do Pará). Na Segunda Parte da Ordem do Dia, foi lido o Parecer 

Conjunto nº 002/2017 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Direitos Humanos, Defesa 

do Consumidor e Redação Final e Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Royalties e 

tendo o Relator Vereador Carlos Almeida Vidal, explicado a importância da votação do projeto 

devido.......................... entrou em discussão e não havendo manifestação, entrou em votação, sendo 

aprovado por unanimidade o Parecer Conjunto nº 002/2017. Dando continuidade foi lido o Projeto de 

Lei nº 005/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal 

de Rondon do Pará – REFIS 2017, que oferece condições especiais por tempo determinado para 

pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários ou não tributários, e dá outras 

providências, o mesmo entrou em discussão e não havendo manifestação, entrou em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, passou para as Explicações 

Pessoais, usando a tribuna os Vereadores: Erasmo Carias Pereira,  

Carlos Almeida Vidal,  

Marcus Cabette Sanches, 

Diego Dias Santos, 
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Estavam presentes o Secretário Municipal de Obras, senhor João Malcher, Secretário Municipal de 

Administração senhor Gildázio Rodrigues dos Santos, Secretária Municipal de Finanças senhor 

Secretária Municipal de Meio Ambiente, senhora Rosiane Alcântara, Secretária Municipal de 

Assistência Social, senhora Geane Azevedo.Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 

encerrada a reunião às vinte e uma horas e seis minutos. E para constar, foi lavrada a presente ata, 

que lida e aprovada será devidamente assinada. 

 

                 Plenário Jonas Nogueira Neto, em 30 de Outubro de 2017. 

 

 

 

 

VOLMAR RODRIGUES DOS SANTOS  

                                                                       Presidente  

 

 

 

 

 

FABIANO MOREIRA DE CARVALHO                          ALCEMIR DA SILVA SANTOS 

Primeiro Secretário                                                             Segundo Secretário 
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