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Ata da 38ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da 2ª Sessão Legislativa da 49ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Maracanã, realizada em 16 de setembro de 2022. 

 

PRESIDENTE: ANTÔNIO DE SOUSA E SILVA JUNIOR 

VICE-PRESIDENTE: RAFAEL RAMOS COSTA 

1º SECRETÁRIO: CLEBER ENEMIAS DA COSTA MORAES 

2º SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO LIMA LOPES 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas e cinquenta minutos, no Centro Cultural da Igreja Católica de São Miguel Arcanjo, 

localizado na Praça Matriz de São Miguel Arcanjo, nesta cidade de Maracanã/PA, havendo 

número legal, o Senhor Presidente Vereador ANTÔNIO DE SOUSA SILVA JÚNIOR, 

invocando o preceito regimental, declarou aberta a presente Sessão Ordinária, convidando os 

senhores Vereadores para de pé reverenciarem a leitura de um texto bíblico. Prosseguindo 

solicitou ao 1º Secretário, Vereador CLEBER MORAES para proceder as Leituras dos 

Expedientes: OFÍCIO EXPEDIDOS: Ofício nº 062/2022-CMM, datado de 02 de setembro 

de 2022, que “encaminha ao Excelentíssimo Presidente da Comissão de Justiça do Poder 

Legislativo, para análise e emissão de parecer, Projeto de Lei nº 017/2022,  de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e 

dá outras providências”; Ofício nº 063/2022-CMM, datado de 02 de setembro de 2022, que 

“encaminha ao Excelentíssimo Presidente da Comissão de Finanças do Poder Legislativo, 

apara análise e emissão de parecer, Projeto de Lei nº 017/2022,  de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 

outras providências”; para utilização dos recursos recebidos pelo município referente a Cessão 

Onerosa”. Ofício nº 064/2022-CMM, datado de 14 de setembro de 2022, que “encaminha ao 

Excelentíssimo Senhor Reginaldo de Alcântara Carrera, solicitado através de pedido 

formulado pelo vereador José Augusto Almeida dos Santos, solicitando a sanção imediata dos 

Projetos de Lei nº 001 e 002/2021, de autoria do referido vereador”. Em seguida o senhor 

Presidente chamou os vereadores inscritos para fazerem uso da palavra; com a palavra o 

Vereador JOSÉ AUGUSTO: “Que da tribuna iniciou desejando bom dia a todos, agradeço a 

Deus pelo momento que nos oportuna por mais uma vez estarmos aqui na Casa do povo, onde 

podemos discutir e dialogar por melhorias para a população maracanaense. Cumprimento em 

nome do vereador Beto da Serraria quero saudar a Mesa Diretora, em nome do vereador 

George Augusto quero saudar os demais vereadores que estão no Plenário desta Casa, em 

nome da nossa funcionária Tati, quero saudar todos os presentes aqui em nosso Plenário 

prestigiando a Sessão Ordinária do Poder Legislativo do município de Maracanã, quero 

cumprimentar também nossos ouvintes da rádio acompanham os trabalhos desta Casa. 

Iniciando minha fala de hoje, serei bem breve em meu discurso, quero aqui fazer algumas 

referências a mais um benefício que o município de Maracanã recebe, onde foi contemplado 

com uma academia ao ar livre para Vila de Algodoal, através de emenda parlamentar do 

deputado federal Hélio leite, nós ficamos agradecidos por tantos benefícios que nossa cidade 

vem recebendo, pois são benefícios que irão contemplar a nossa população da melhor 

maneira, uma academia ao ar livre para que a população possa fazer suas atividades físicas e 

que possam manter sua saúde em forma, brevemente esperamos que a nossa sede do 

município possa ser contemplada, bem como, outras localidades possam ganhar tal benefício 

para atividade física, agradecemos a todos que disponibilizaram recursos para o município 

para melhorar cada área de nossa cidade. Quero também fazer uma referência, para que a 
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Mesa Diretora desta Casa, possa encaminhar ao Poder Executivo, onde fiz um requerimento 

(dia 05 de maio de 2022) solicitando a reforma da escola, do sistema de iluminação púbica e a 

ponte da Vila de Camboinha, peço que a Mesa Diretora reitere o requerimento para que o 

Poder Executivo possa responder esses requerimentos feitos que muitas das vezes não são 

respondidos, a gente precisa dar uma satisfação para a população, nós temos andado bastante, 

não só eu como os demais vereadores, e estamos trazendo algumas demandas para o 

Legislativo para que junto ao Executivo trazer essas melhorias, assim como também solicitei 

a reforma da escola da Vila do Progresso, são escolas que têm um número bem significativo 

de alunos e que precisam dessas melhorias na estrutura de tais escolas, sabemos que muitas 

escolas já foram reformadas e inauguradas, onde vimos que o padrão dessas escolas são de 

qualidades, parabenizo a gestão por tais feitos, mas solicito que venha dar essa atenção e esse 

olhar carinhoso para essas escolas que estão com precariedade de estrutura físicas e que estão 

precisando de um ambiente melhor. No mais, muito obrigado e desejo a todos um excelente 

final de semana”. Com a palavra o Vereador IVANEY RICARDO: “Que da Tribuna iniciou 

seu pronunciamento dando bom dia a todos, gostaria de saudar a Mesa Diretora em nome do 

nosso Presidente Antônio Júnior, saudar também a todos os demais vereadores, em nome da 

nossa amiga Priscila saudar a todas as mulheres presentes, em nome do vereador Rato da 

Massa saudar todos os homens e todos que estão presentes hoje para assistir nossa sessão, 

saudar também os ouvintes da rádio Atlântica FM, que bom que todos estejam participando de 

alguma forma para que as nossas palavras no Legislativo sejam levadas aos quatro cantos do 

município de Maracanã. Gostaria de iniciar prestando solidariedade ao vereador José Casseb 

pela perda de seu pai, senhor Jurandir, que eu tinha como uma pessoa especial, não poderia 

deixar de prestar minhas condolências a todos os familiares, me solidarizo com todos por essa 

perda lastimável. Recentemente, passei por uma crise renal muito forte e as pressas fui 

atendido no hospital municipal de Maracanã, onde tive a oportunidade de perceber que já tem 

poltronas novas para atender nosso povo, fui atendido e fui encaminhado para Belém, desejo 

que todos os nossos munícipes tenham atendimento de qualidade em nossa saúde municipal, 

fiquei feliz com a participação de todos os demais vereadores nessa luta em prol da saúde para 

que hoje possamos ter cada vez mais melhores estruturas em nossa saúde, que é um sistema 

de grande importância onde atende a todos da nossa cidade, então sou grato por isso, 

parabenizo o novo secretário de saúde, senhor Gilberto Neto, que tem nos atendido com 

bastante atenção e espero que ele realmente seja um parceiro para todos. Fiz um requerimento 

solicitando e parabenizando a grande obra que foi feita em nosso cartão postal que é o 

balneário Apeteua, fico feliz com essa reestruturação de um local que recebe tantas pessoas 

para lazer, fiz uma solicitação para que as ruas do bairro Apeteua sejam feitas limpezas e 

roçagens, pois muitas ruas estão intrafegáveis, mas entrei em contato com o Val que é 

responsável por esses serviços e fui informado que irá tomar as providências necessárias para 

executar essas limpezas, assim como também solicitei para comunidade do Itacuruçá para que 

esse serviço chegue até essa comunidade. Parabenizo aqui o excelente evento do dia 7 de 

setembro, fico feliz em ver a tradição se manteve por essa gestão em fazer um evento de 

qualidade, parabenizo o jovem secretário de educação Randell, espero que ele tenha muita 

sabedoria para conduzir essa secretaria que é tão importante para o município. Também quero 

ressaltar o que foi falado aqui pelo vereador Guto Santos sobre a situação das emendas, é aí 

que está comprovado a participação dos parlamentares que muitas das vezes são criticados e 

muitas das vezes até difamados, mas que fica claro que cada um aqui faz sua parte correndo 

atrás de benefícios para o nosso município, só tenho a agradecer a cada um dos colegas 

presentes, que todos sem exceção estão fazendo sua parte, é essa somatória e parceria que faz 
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com que o município de Maracanã cresça cada vez mais. Estamos participando do novo pleito 

eleitoral que de certa forma vem acontecendo de forma tranquila no município de Maracanã, é 

isso que esperamos, façam suas escolhas pois todos vivemos em uma democracia e que 

prevaleça sempre vontade do povo. Agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui, agradeço a 

todos presentes e desejo a todos um ótimo final de semana”. Com a palavra o Vereador 

ANDREY SIQUEIRA: “Que da tribuna iniciou sua fala desejando bom dia a todos, 

cumprimento a todos presentes, quero saudar a Mesa Diretora e demais vereadores presentes, 

cumprimentar a público aqui presente e ao povo da rádio que nos ouve nessa manhã. Quero 

iniciar minha fala, falando sobre essa questão que o vereador Ivaney citou do reajuste salarial 

do piso nacional, sabemos que a priori foi um valor muito alto que foi decretado e todos os 

municípios sentiram um impacto muito grande, mas após um longo período o Executivo teve 

a sensibilidade de conversar várias vezes com o Sintepp para solucionar essa questão e 

chegarem a um consenso, onde foi decidido que ainda neste mês de setembro já haverá o 

pagamento de 7% e nos meses posteriores terá aumento para que cada vez mais chegue 

próximo do valor estipulado pelo novo valor do piso. Quero aqui parabenizar a todos os 

concursados do ano de 1997 que no dia de ontem completaram 25 anos de suas posses, vários 

funcionários, em especial ao meu dr. Jesus que já trabalhava há muito tempo no município, 

mas que neste ano de 1997 tornou-se efetivo do município, isso é motivo de orgulho tanto 

para ele como para todos, então fica aqui meus parabéns a todos que completam 25 anos de 

prestação de serviço a nossa cidade. Senhor Presidente, não poderia também deixar de 

parabenizar ao evento do dia 7 de setembro que foi a semana da pátria, meus parabéns a todos 

envolvidos nessa grande festa e em especial ao nosso secretário de educação Randell dos 

Santos. No mais, agradeço a Deus pela vida de cada um aqui, peço que Ele nos dê sabedoria 

para conduzir da melhor maneira este trabalho para bem de Maracanã, um excelente final de 

semana a todos”. Com a palavra o Vereador JOSÉ ROBERTO, “Que da tribuna iniciou sua 

fala cumprimentando a todos, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de 

estarmos aqui, quero saudar a Mesa Diretora e os demais, saudar o público presente e a todos 

que ouvem a rádio Atlântica FM do nosso município. Quero iniciar agradecendo o secretário 

de saúde pela transparência em seu trabalho, apesar de pouco tempo estar no cargo já está 

mostrando um excelente trabalho para melhor atendimento dos nossos munícipes. Agradecer 

também, nosso secretário de educação Randell Santos pelo trabalho que vem desenvolvendo 

na secretaria de sua atribuição e, também, parabenizá-lo pelo grande evento do desfile da 

semana da pátria em nossa cidade, parabéns a todos que se dedicam frente a essas secretarias 

para atender as demandas de nossa cidade. Quero dizer aos colegas vereadores aqui presentes, 

eu acredito que nesta Casa Legislativa somos parceiros e amigos e devemos nos unir para 

tratar de assuntos em prol do povo maracanaense, qualquer comunidade eu estou presente, 

onde ando nunca falo mal de nenhum vereador, até porque quando ganhei a eleição entreguei 

nas mãos de Deus meu mandato, então honro com  muita sabedoria e inteligência o mandato 

que Deus me concedeu, não fui eleito para falar de vereador, mas sim para trabalharmos 

juntos e unidos por Maracanã, citaram em uma reunião aqui nessa tribuna sobre o trator que 

foi enviado pela deputada Renilce Nicodemos, estava no pátio da casa do vereador Beto sem 

utilidade, queria dizer que esse trator não carregou nenhuma areia a esse vereador que vos 

fala, queria dizer para todos que nos escutam que esse trator estar disponível para o povo de 

Maracanã e já foi enviado até ao 40 do Mocooca para fazer benefícios para atender a 

população, digo a vocês que esse trator que estava no pátio de casa não veio para me servir, 

mas sim para nossa região e demais locais que precisarem, sei do trabalho de cada vereador 

aqui junto aos seus parceiros deputados para trazer benefícios para nossa cidade e isso me 
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orgulha, pois prezo pelo crescimento da nossa querida cidade, então volto a frisar aqui que 

esse trator está para atender o povo de Maracanã. Nada mais a declarar, agradeço a atenção de 

todos e desejo um excelente final de semana”. Com a palavra o Vereador RAFAEL RAIOL, 

“Que da tribuna iniciou sua fala cumprimentando a todos, desejando bom dia a todos 

presentes, cumprimento os ouvintes da rádio Atlântica FM. Quero iniciar minha fala no dia de 

hoje, já estava um pouco desacostumado, pois há quase três meses não tínhamos sessão, 

acredito que foi a gestão da Câmara a que ficou a mais tempo sem realizar as sessões. Quero 

inicialmente, parabenizar a postura do vereador Ivaney, onde em sua fala citou o momento 

cívico do dia 7 de setembro reconhecendo a qualidade do evento, fico muito satisfeito em ver 

sua postura política nesse momento não fazendo nenhum tipo de divergência, mas sim de 

reconhecimento, onde de fato foi um grande evento, aproveito o ensejo para parabenizar todo 

corpo docente e discente onde participaram desse evento, em especial, parabenizo toda equipe 

da Semed junto com o gestor municipal pela brilhante atuação em fazer uma grande 

apresentação da semana da pátria. Quero justificar minha ausência na primeira tentativa de 

sessão, da abertura desse semestre, eu estava na cidade trabalhando e atendendo o povo 

maracanaense dentro das minhas atribuições de vereador, mas fica claro e evidente a 

preocupação de fato da Casa com ausência dos vereadores no momento das sessões, até 

concordo com o senhor Presidente que tenha essa preocupação para que tenha sempre as 

sessões ordinárias da nossa Casa Legislativa. Quero falar sobre a saúde do nosso município e 

dizer sobre o esforço e tempo que o dr. Jesus tem à frente da saúde de Maracanã como 

servidor efetivo do município prestando relevantes serviços a todos, não só como médico, mas 

também como vereador em nossa cidade, onde prestou também grandes serviços e foi um 

excelente Presidente desta Casa, parabenizo dr. Jesus e todos os funcionários da saúde pelo 

tempo de serviço prestados ao nosso município. Falar também da academia ao ar livre que o 

vereador Cacaia e o gestor Reginaldo receberam através de emenda parlamentar através do 

deputado Hélio Leite, parabéns aos dois por essa conquista e agradeço ao deputado federal 

pela emenda. Esse ano de 2022 o município recebeu vários recursos através de emendas 

parlamentares de deputados, vereador Rato e Ivaney conseguiram uma emenda através de sua 

deputada Dilvanda Faro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o meu deputado 

Paulo Bengtson colaborou com o município com a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) destinado a saúde, assim como os demais vereadores se empenharam em busca de ajuda 

financeira para o município com seus deputados estaduais e federais. Quero falar diretamente 

com o Presidente da casa, vereador Antônio Júnior, eu recebi da Sedap um comunicado onde 

não só eu e o vereador Cleber Moraes, onde Vossa Excelência resolveu através da assessoria 

jurídica da Câmara foi cobrar na Sedap veracidade com relação a declaração minha e do 

vereador Cleber Moraes, aqui está o processo que foi encaminhado colocando em cheque tais 

declarações, Vereador Presidente de fato isso é pertinente a sua função verificar veracidade de 

todos os documentos da Casa Legislativa, mas isso aqui me causa estranheza por se tratar que 

tenho 10 anos de parlamento e não tenho nenhum ato ilícito nessa Casa como vereador, então 

está aqui o documento para apreciação, pode ter certeza que não parte de mim e nem do 

vereador Cleber Moraes trazer documento inexistente para essa Casa Legislativa, peço ao 

mesmo tempo que seja respeitada a minha postura e do vereador Cleber, isso não faz parte do 

meu perfil, o senhor deveria está realmente atento para muita coisa dentro da Câmara olhando 

ponto diário de frequência dos servidores desta Casa, também ao mesmo tempo deveria 

desautorizar servidora da Casa fazendo reunião com demais funcionários na condição 

intimidatória e em falácias jurídicas onde não tem conhecimento nenhum, sendo que tal 

comportamento feito pela servidora não compete e não é de sua atribuição está coagindo 
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funcionários e falando de vereadores, isso deveria está sendo apreciado por Vossa Excelência, 

ao mesmo tempo que o senhor teve o cuidado de estar na SEDAP para averiguar sobre minha 

pessoa e do outro vereador, faça isso dentro da Câmara onde muitas coisas precisam ser 

ajeitadas, eu vou relevar essa situação pois temos muitas pautas importantes a serem tratadas 

nesta Casa de Leis. Devemos tratar pautas em prol do povo e para melhor atender os anseios 

da nossa cidade, não estamos aqui para picuinhas com vereador e tentando denegrir a imagem 

de ninguém para ganhar algo, vamos trabalhar em harmonia e pelo bem do povo 

maracanaense. Peço a compreensão de todos e muito obrigado pela atenção, excelente final de 

semana a todos”. Com a palavra o Vereador CLEBER MORAES, “Que da tribuna iniciou 

sua fala desejando bom dia a todos, em nome do meu pai quero saudar a todas as pessoas aqui 

presentes, em nome da funcionária Priscila quero saudar a todos os funcionários desta Casa, 

em nome do Presidente Antônio Júnior saudar os demais vereadores, também cumprimentar a 

todos os ouvintes da nossa rádio Atlântica Fm. Primeiramente agradecer a Deus mais uma 

oportunidade de estar aqui para buscar junto com os demais vereadores benefícios para nosso 

povo. Minha fala de hoje iniciará parabenizando a secretaria de educação em nome do nosso 

secretário Randell e demais funcionários, não poderia deixar de mencionar o brilhante desfile 

de 7 de setembro, tudo muito bem organizado e feito da melhor maneira. Também quero 

parabenizar novamente a secretaria de educação, secretaria de obras e nosso gestor Reginaldo, 

pelo olhar carinhoso para Vila de Santa Cruz, foi contemplado há dois dias com a reforma e 

ampliação da escola, isso é gratificante de ver pois sabemos que aquela comunidade sempre 

foi esquecida e precisa ter esse olhar atencioso em busca de melhorias. Aproveitar o 

momento, uma outra escola que tenho feito pedidos para realização de reforma é a do São 

Roberto, pois esta encontra-se bastante deteriorada e precisa com urgência dessa revitalização. 

Quero aproveitar para fazer alguns requerimentos verbais pela reforma e ampliação da escola 

da Vila de São Roberto, também pelas luminárias e ruas do bairro da Liberdade, ramais da 

Vila do Pauxis, ramais da Vila de São Roberto e ramais da Vila de Santa Cruz. Finalizar 

citando o pronunciamento do vereador Rafael, que quando me procurou falando dessa 

situação a qual não tinha conhecimento, eu me sentir até perseguido, pois não sei por qual 

motivo levou o nosso Presidente tomou esse caminho, creio que jamais uma secretaria 

competente do nosso Estado que é a Sedap não iria nos dar nenhum papel que não fosse 

verdadeiro, me sentir constrangido e dizer a você que nós temos muitas coisas para fazer em 

vez de estar se preocupando com esse tipo de situações, a palavra correta para esta situação é 

perseguição, mas tenho certeza que já foi esclarecido com a manifestação da Sedap, nós 

fomos eleitos pelo povo para trabalhar e não para estarmos com picuinhas e perseguições uns 

contra os outros, estamos aqui assumindo compromisso com o povo e com nossa cidade, 

devemos nos unir, é isso que o povo espera, precisamos trabalhar com seriedade e eu vou 

honrar o cargo que Deus e o povo me deram, esse é meu comprometimento com a população, 

lutar sempre em prol de todos os munícipes. Que Deus venha abençoar nossas vidas e de 

nossos familiares, um grande final de semana a todos”. Com a palavra o Vereador 

ANTÔNIO JÚNIOR, “Que da tribuna iniciou sua fala agradecendo a Deus pela 

oportunidade de estarmos todos aqui, quero cumprimentar em nome do vereador Cleber 

Moraes a Mesa Diretora, em nome do vereador Rato da Massa saudar os demais vereadores, 

cumprimentar o público presente que todos sejam bem vindos, cumprimentar os ouvintes da 

nossa rádio. Senhores, eu tinha outros assuntos a serem relatados, mas vou iniciar pelo 

assunto principal abordado hoje, quando assumir eu esperava não ter que usar a tribuna em 

relação a isso, mas nós vivemos em uma cidade pequena e a inversão de valores é muito 

constante, portanto precisamos esclarecer os fatos, eu era vice-presidente desta Casa e através 
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de uma ordem judicial eu assumir a presidência, assumimos com dificuldade de levantar o 

nome da Câmara e que a gente tem procurado fazer, é muito difícil você fazer a boa política 

quando está enraizado a política suja, isso aqui passa e eu prefiro perder meu mandato de 

vereador do que perder a minha honestidade e minha credibilidade, me referindo ao vereador 

Rafael Raiol, o senhor estava acerca de 100 metros da câmara municipal mas não veio para 

sessão, isso é um direito seu, você bem falou que não tem sessão há quase três meses, mas a 

presidência desta Casa estava aqui e se não houve sessão a culpa não foi nossa, eu não presto 

para Vossa Excelência porque não cedi as suas chantagens, pois foi quando você enviou para 

mim não lhe subestimar, a situação da câmara é essa, quando você não consegue agradar 

certas situações acontece isso, o que não aceito é ser tratado da forma que estão de inverter 

valores, eu sempre caminhei e sei que é ganhar ou perder a presidência da câmara, mas prefiro 

andar de cabeça erguida. Ficamos disponíveis para acessar as contas da câmara municipal de 

Maracanã estão disponíveis no portal da transparência, os documentos da Casa estão todos 

organizados, quando me referir aos comprovantes das diárias é porque trata-se do dinheiro 

público, consta nos valores da Casa que você recebeu as diárias da Sedap e os comprovantes 

mostram pagos para Vossa Excelência, quando assumir essa Casa me comprometi a fazer o 

correto, não estou para fazer política suja e nem está colocando vereador um contra o outro, 

eu honro com meus compromissos e sou transparente, todos os vereadores podem acessar os 

salários de cada funcionário é um direito de cada um procurar saber o que acontece na 

Câmara. Estou aqui para trabalhar em prol do município, mas não vou estar respondendo 

depois bronca por causa de terceiros, não é perseguição e sim para trabalhar corretamente, 

vamos falar a verdade e mostrar o que de fato acontece, vamos trabalhar com transparência e 

honestidade. No mais, que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo final de semana”. 

PASSANDO A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, foi aprovada por unanimidade 

A Ata da 36ª Sessão Ordinária. Em seguida foram lidas e aprovadas por unanimidade às 

matérias adiante detalhadas; Requerimento nº 041/2022, datado de 18 de agosto de 2022, de 

autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva Júnior, “que requer ao Excelentíssimo 

Senhor Reginaldo de Alcântara Carrera, solicitando providências através da secretaria 

competente para viabilizar a construção de rampas de acesso para pessoas portadoras de 

deficiência na Orla Marítima, localizado na sede do nosso município”; Requerimento nº 

042/2022, datado de 18 de agosto de 2022, de autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva 

Júnior, “que requer ao Excelentíssimo Senhor Reginaldo de Alcântara Carrera, solicitando 

providências através da secretaria competente, para viabilizar a manutenção do ramal da Vila 

Boa Esperança, localizada na zona rural deste município”; Requerimento nº 043/2022, 

datado de 18 de agosto de 2022, de autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva Júnior, 

“que requer à Direção das empresas de telefonia TIM, OI, VIVO e CLARO, solicitando 

melhorias e ampliação na rede de sinal de telefonia e internet móvel, nas localidades do 40 do 

Mocooca e Ilha de Fortalezinha, zona rural deste município de Maracanã”; Requerimento nº 

044/2022, datado de 18 de agosto de 2022, de autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva 

Júnior, “que requer ao Excelentíssimo Senhor Reginaldo de Alcântara Carrera, solicitando 

providências através da secretaria competente no sentido de construir uma praça na área do 

Poço do Bocal, localizada na sede deste município”; Requerimento nº 045/2022, datado de 

18 de agosto de 2022, de autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva Júnior, “que requer 

ao Excelentíssimo Senhor Reginaldo de Alcântara Carrera, solicitando que determine a 

secretaria competente viabilizar serviços de implementação no serviço de iluminação pública 

da localidade Mangueirão, com a troca de lâmpadas queimadas e colocação de braços de 

luminárias, localizada na zona rural deste município”; Requerimento nº 046/2022, datado de 
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18 de agosto de 2022, de autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva Júnior, “que requer 

ao Excelentíssimo Senhor Sargento PM, A. Sousa, comandante responsável pela Polícia 

Militar de Maracanã, solicitando os valiosos préstimos no sentido de intensificar as patrulhas 

nas determinadas Vilas de 4 Bocas, 40 do Mocooca e Fortalezinha, especialmente aos fins de 

semana, localizado na zona rural deste município”; Requerimento nº 047/2022, datado de 18 

de abril de 2022, de autoria do Vereador Antônio de Sousa e Silva Júnior, “que requer ao 

Excelentíssimo Senhor Reginaldo de Alcântara Carrera, solicitando providências através da 

secretaria competente no sentido de realizar reforma da Escola Duque de Caxias (Vila de 

Camboinha) e Escola Altair Alves Ferreira (sede do município), localizadas em 

Maracanã/PA”. Requerimento Verbal, de autoria do Vereador CLEBER MORAES, 

aprovado em sessão ordinária, solicitando viabilizar através das secretarias competentes, os 

seguintes serviços: “reforma e ampliação da Escola Municipal e recuperação do Ramal da 

Vila de São Roberto; Localidade Pauxis: recuperação do Ramal; Localidade Santa Cruz: 

recuperação do Ramal”. Em seguida o senhor Presidente PASSOU A SEGUNDA PARTE 

DA ORDEM DO DIA. Como não houve manifestação e sem mais nada a tratar o Senhor 

Presidente deu por encerrada a presente às onze horas e cinquenta e cinco minutos. Fizeram-

se presentes os Vereadores GEORGE AUGUSTO, JOSÉ AUGUSTO, ANDREY 

SIQUEIRA, IVANEY RICARDO, JOSÉ ROBERTO, CLEBER MORAES e ANTÔNIO 

JÚNIOR. Justificou os Vereadores AILTON CORREA, JOSÉ CASSEB e JOSÉ MARIA 

RABELO. Foi lavrada a presente ATA por mim PRISCILA ANDRADE, que depois de 

aprovada vai assinada pelos membros da Mesa e por todos os Vereadores que a desejarem. 

Centro Cultural da Igreja Católica de São Miguel Arcanjo, em 16 de setembro de 2022. 


