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                    Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas e sete minutos, havendo número legal, o Presidente Vereador Audício de Jesus Oliveira, 

invocando o preceito regimental, declarou aberta a reunião, convidando o Vereador Erasmo 

Carias para proceder com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e este leu em Provérbios, 

capitulo vinte e dois, versículos de um a quatro. O Presidente anunciou o Pequeno 

Expediente, sendo lidas em sumário as proposições e ofícios enviados à Câmara Municipal, 

que foram: Ofício nº 019/2018 – SAAE, Moção nº 011/2018-GVJRSF e Moção nº 013/2018-

GVMLRAO. Em seguida o Presidente declarou aberto o Horário de Liderança e não 

havendo inscritos, passou para o Grande Expediente, usando a tribuna os senhores 

Vereadores: Marcus Cabette Sanches, citando a ação da Secretaria de Assistência Social 

realizada sábado no quilômetro cinquenta e seis e informando que ainda não começou o 

atendimento do postinho do quilômetro cinquenta e seis devido a mudança que está sendo 

feita, mas que essa semana vai funcionar o atendimento ao público; Erasmo Carias Pereira, 

solicitando aos vereadores a colaboração em nome da Alzira, representante do  Lions Clube de 

de uma ajuda financeira para seu sobrinho Riquelme que sofreu um acidente; Carlos Almeida 

Vidal, citando a manifestação do senhor Márcio morador do quilômetro cinquenta e seis, 

requerendo aos vereadores por cartaz na galeria, moção pedindo ao Poder Executivo a 

construção da caixa d’água para sua comunidade, recebendo aparte do Vereador Marcus, 

falando que o quilômetro cinquenta e seis não está abandonado,  pois sempre  há diversas 

ações na estrutura da comunidade e que realmente não dar para fazer tudo de uma vez e tem 

que ter um pouco de paciência; seguindo sua fala o tribuno citou a segurança pública diante do  

assassinato da Vereadora e do motorista na cidade do Rio de Janeiro e finalizando sua fala 

externou seus sentimentos aos familiares. Encerrado o Grande Expediente e após ser verificada 

a presença dos Vereadores: Alcemir da Silva Santos, Audício de Jesus Oliveira, Carlos 

Almeida Vidal, Diego Dias Santos, Edmilson de Sousa Viana, Erasmo Carias Pereira, Fabiano 

Moreira de Carvalho, José dos Reis Silva Filho, Marcus Cabette Sanches, Maria Lúcia 

Rodrigues Alves de Oliveira e Volmar Rodrigues dos Santos e a ausência do Vereador Dahú 

Carlos Burani Machado e Wildemberg Melo Sousa que justificou sua ausência por motivo de 

saúde e  havendo número legal, foi aberta a Ordem do Dia e na Primeira Parte, entrou em 

votação a Ata da 4ª Reunião Ordinária do ano em curso, sendo aprovada por unanimidade. Na 

continuidade dos trabalhos, foi aprovada por unanimidade com emenda verbal do Vereador 

Edmilson Viana, “para que seja feita faixa de pedestre na Rua Duque de Caxias, em frente à 

Igreja Católica e na Avenida Marechal Rondon em frente a Banca de Revista Caras, dando 

acesso a Praça da Bandeira” a Moção nº 011/2018 de autoria do Vereador José dos Reis Silva 

Filho, solicitando ao Secretário Municipal de Obras, que onde foram pintadas as faixas de 

pedestres ao longo da Avenida Marechal Rondon, seja também feita uma abertura no canteiro  

 

mailto:camaraderondon@yahoo.com.br


 

    Alameda Moreira, 239  –Fone: (094) 326-1159/1825 - Fax: 326-1131 E-Mail camaraderondon@yahoo.com.br - Rondon do Pará -PA- CEP 68638-000 

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

PALÁCIO MANOEL ALVES LACERDA 
 

central para que possa permitir a acessibilidades de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, em especial os cadeirantes, como também seja feito rampas para que possa quebrar o 

desnível nos canteiros na parte de baixo da BR. A Moção nº 013/2018 de autoria da Vereadora 

Maria Lúcia Rodrigues Alves de Oliveira, foi retirada de pauta pela autora e não havendo 

matérias para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foi aberta as Explicações Pessoais, usando 

a tribuna os Vereadores: Erasmo Carias, parabenizando o morador do quilômetro cinquenta e 

seis, pela iniciativa do cartaz na busca de melhoria para sua comunidade e também 

parabenizou os Vereadores José dos Reis pela moção apresentada, na preocupação de 

melhorias para os cadeirantes nas vias pública do município e o Vereador Carlos por lembrar 

do assassinato cruel da Vereadora da cidade de Rio de Janeiro; Marcus Cabette, mencionando 

a morte da vereadora e que até o momento não sabem a causa e  nem sempre o parlamentar e 

assassinado por questões política e sim pode ter influência de problemas pessoais e informou 

que a equipe do Programa Terra Legal deu início ao trabalho de atualização cadastral para a 

titularização de terras e estenderá o atendimento para Vila Progresso para regularizar as 

famílias que efetivamente for proprietários de suas áreas; Carlos Vidal, lembrando ao 

Presidente da Câmara que fez algumas moções, que estão vencendo o prazo de resposta e até o 

momento o Poder Executivo não mandou resposta e sobre a morte da vereadora, foi uma 

execução e realmente pode estar relacionado a situações políticas ou particulares; Edmilson 

Viana, solicitando ao Presidente o envio de oficio com assinatura dos vereadores que são a 

favor,  ao Comandante do quarto Batalhão de Policia Militar de Marabá, pedindo a 

transferência do Policial Aleixo para o município de Rondon do Pará; Audício  de Jesus, 

externando seus sentimentos aos familiares da vereadora e do motorista assassinados no Rio de 

Janeiro e mencionou a reunião que teve com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Mineração e Energia, senhor Adnan Demachki, o qual reafirmou que o mercado está 

abarrotado de bauxita e que a ferrovia paraense precisa de carga. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas e um minuto. E para constar, foi lavrada 

a presente ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. 

 

 Plenário Jonas Nogueira Neto, em 19 de Março de 2018. 

 

 

 

 

AUDÍCIO DE JESUS OLIVEIRA  

Presidente  

 

 

 

CARLOS ALMEIDA VIDAL                                     EDMILSON DE SOUSA VIANA 
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