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- ESTADO DO PARA 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CAMARA MUNICIPAL DE TRACUA TEUA 
CNPJ - 01.615.398/0001-33 

ATA DA 26a SESSAO ORDINAruA DO 2° PERIODO LEGISLATIVO DA 7a LEGISLATURA 
DA CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 
2022. 
Aos vinte e um dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas e trinta minutos no 
Plenario Vereador Joao Osorio do Rosario da Camara Municipal de Tracuateua nesta Cidade de 
Tracuateua, Estado do Para, teve inicio a 263 Sessao Ordinaria do 2° Periodo Legislativo do anode 2022 
da T' Legislatura da Camara Municipal de Tracuateua, sob a Presidencia do Vereador Francisco Emanoel 
e secretariado pelos Legisladores Marcelo da Farmacia e Raimundo Ennis, correspondendo ao 1 ° e 2° 
Secretario. 0 Senhor Presidente convidou o 2° Secretario, em exercfcio, para fazer a chamada nominal 
dos senhores Vereadores, que alem dos da Mesa, foi verificada a presenca dos Senhores legisladores: 
Aldrin Ferreira, Davi Gama, Jose Adilson, Nenem Tracuateua, Paula Melo, Talito, Wilson Paulino. 0 
Vereador Raian Vieira justificou sua ausencia, Os Vereadores participaram de forrna presencial seguindo 
os protocolos sanitaries previstos em Lei. Composta a Mesa e feita a verificacao do quorum regimental, 
0 Senhor Presidente declarou aberta a sessao e convidou o Vereador Talito para fazer a oracao do dia. 
0 Senhor Presidente colocou as Atas <las sessoes ordinarias do dia 07 e 14 de outubro do ano corrente, 
correspondendo a 24° e 25° Sessao Ordinaria, em discussao, sem discussao, o senhor Presidente colocou 
para votacao, as quais foram aprovadas por unanimidade. 0 Senhor Presidente solicitou ao 1 ° secretario, 
em exercicio, para fazer a leitura da grade do expediente constante na pauta: Relacao de Oficios: Oficio 
n° 003, de procedencia do Conselho Municipal de Educacao de Tracuateua, com data do dia 17 de 
outubro, encaminhando segunda solicitacao de alteracao de artigos do projeto de lei do sistema municipal 
de ensino. Oficio n° 089, de procedencia da secretaria municipal de administracao de Tracuateua, com 
data do dia 17 de outubro, encaminhando decreto municipal n°093, de 14 de outubro do corrente ano, 
que dispoe sobre a nomeacao de representante do poder executivo municipal para acompanhamento e 
composicao dos trabalhos de atualizacao e revisao da Lei Organica Municipal de Tracuateua-P A. 
Relaeao de Projetos de Decreto Legislativo: Projeto de decreto legislativo n° 11. Processo n° 41. 
Procedencia: Marcelo da Farmacia. Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de honra ao 
merito ao senhor Jean Jacks da Silva. Projeto de decreto legislativo n° 12. Processo n° 42. Procedencia: 
Eninho do Tatu. Ementa: concessao de titulo honorifico de cidada tracuateuense a senhora Juliana de 
Jesus Cipriano Pereira. Projeto de decreto legislativo n° 13. Processo n° 43. Procedencia: Nenern 
Tracuateua. Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de merito empresarial ao senhor Jorge 
Emanoel Lopes Pereira. Projeto de decreto legislativo n° 14. Processo n° 44. Procedencia: Davi Gama. 
Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de cidadao tracuateuense ao senhor Luiz 
Alexandre de Aviz Conde. Projeto de decreto legislativo n° 15. Processo n° 45. Procedencia: Emanoel 
da Vila Socorro. Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de cidada tracuateuense a 
excelentissima deputada estadual Ana Cunha. Projeto de decreto legislativo n° 16. Processo n° 46. 
Procedencia: Marcelo da Farmacia, Nenem Tracuateua, Wilson Paulino. Ementa: Dispoe sabre a 
concessao de titulo honorifico de cidadao tracuateuense ao excelentissimo deputado estadual Adriano 
Coelho. Projeto de decreto legislativo n° 17. Processo n° 4 7. Procedencia: Emanoel da Vila Socorro. 
Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de honra ao merito ao senhor Raimundo Ronivon 
Nascimento Mescouto. Projeto de decreto legislativo n° 18. Processo n° 48. Procedencia: Emanoel da 
Vila Socorro Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de merito empresarial ao senhor 
Raimundo Edson Oliveira Gomes. Projeto de decreto legislativo n° 19. Processo n° 49. Procedencia: 
Wilson Paulino, Raian, e Talito. Ementa: dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de cidadao 
tracuateuense ao excelentissimo deputado federal Celso Sabino. Projeto de decreto n° 20. Processo n 50. 
Procedencia: Paula melo. Ementa: Dispoe sobre a concessao de tltulo honorffico de honra ao merito ao 
senhor Marcus Aurelio. Rela1;ao de Pareceres: P ARECER N° 14. PROCESSO N° 36. DE 
PROCEDENCIA DA CO:MISSAO DE LEGISLACAO, JUSTICA E REDACAO FINAL EM 
CONJUNTO COM A COMISSAO DE FINAN<;AS E OR<;AMENTO, manifestando favoravelmente a 
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aprovacao do projeto de lei n° 018, o qual estima a receita e fixa a despesa anual do municipio de 
Tracuateua para o exercicio financeiro de 2023. Relacao de Requerimento: REQUERIMENTO DE 
INICIATIVA DA PARLAMENTAR PAULA MELO, solicitando recuperacao na vicinal da 
comunidade do Curral do Meio. REQUERIMENTO DE INICIATIVA DO VEREADOR TALITO, 
solicitando reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Olimpo de Moraes, na 
comunidade do Curral do Meio. 0 senhor Presidente colocou em discussao o projeto de lei n° 018, o 
qual estima a receita e fixa a despesa anual do municipio de Tracuateua para o exercicio financeiro de 
2023, e da outras providencias, em seguida concedeu a tribuna ao Relator, o Vereador Wilson Paulino, 
que saudou a todos, disse que em reuniao das cornissoes supracitadas nao houveram alteracoes 
significativas e em unanimidade manifestaram-se favoravelmente, ressaltou que houve toda a 
averiguacao da assessoria contabil e juridica da Camara nessa proposta, finalizando. Continuou em 
discussao, o Vereador Davi Gama disse que esteve analisando o Projeto orcamentario e manifestou-se 
favoravelmente e desejou que se cumpra o minima de 60 ou 70% do que esta previsto para o ano 
vindouro. Com nae houve mais discussao, o Presidente colocou para votacao para primeiro turno, o qual 
foi aprovado por todos os presentes. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO 
REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 12/2022 - DE 
INICIATIVA DO VEREADOR ENINHO DO TATU, NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO 
DE TITULO HONORIFICO DE CIDADA TRACUATEUENSE A SENHORA JULIANA DE JESUS 
CIPRIANO PEREIRA" PARA A COMISSAO DE LEGISLA<;Ao, JUSTI<;A E REDA<;Ao FINAL 
PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 
134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCA:M.INHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 14/2022 
- DE INICIATIV A DO VEREADOR DA VI GAMA, NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO 
CID AD AO TRACUATEUENSE AO SENHOR LUIZ ALEXANDRE DE A VIZ CONDE" PARA A 
CO MIS SAO DE LEGISLA<;Ao, JUSTI<;A E REDA<;Ao FINAL p ARA ESTUDOS E PARECER 
TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO 
DA CASA, ENCA:M.INHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 16/2022 - DE INICIA TIV A DOS 
P ARLAMENT ARES MARCELO DA FAR.MACIA, NENEM TRACUATEUA E WILSON PAULINO 
NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO HONORiFICO DE CIDADAO 
TRACUATEUENSE AO EXCENTISSIMO DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO COELHO" PARA 
A CO MIS SAO DE LEGISLA<;Ao, JUSTI<;A E REDA<;Ao FINAL PARA ESTUDOS E p ARECER 
TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO 
DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 16/2022 - DE INICIATIVA DOS 
PARLAMENTARESMARCELODAFAR.MACIA,NENEMTRACUATEUAEWILSONPAULINO 
NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO HONORiFICO DE CIDADAO 
TRACUATEUENSE AO EXCENTISSIMO DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO COELHO" PARA 
A CO MIS SAO DE LEGISLA<;Ao, JUSTI<;A E REDA<;Ao FINAL PARA ESTUDOS E p ARECER 
TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO 
DA CASA, ENCA:M.INHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 13/2022 - DE INICIATIVA DO 
VEREADOR NENEM TRACUATEUA, NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO MERITO 
EMPRESARIAL AO SENHOR JORGE EMANUEL LOPES PEREIRA" PARA A COMISSAO DE 
LEGISLA<;Ao, JUSTI<;A E REDA<;Ao FINAL PARA ESTUDOS E p ARECER TECNICO. 
Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, 
ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 19/2022 - DE INICIATIVA DOS 
PARLAMENTARES WILSON PAULINO, RAJAN VIEIRA E TALITO NO QUAL "DISPOE SOBRE 
A CONCESSAO DE TITULO HONORIFICO DE CIDADAO TRACUATEUENSE AO 
EXCENTISSIMO DEPUTADO FEDERAL CELSO SABINO" PARA A COMISSAO DE 
LEGISLA<;Ao, JUSTI<;A E REDA<;Ao FINAL PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. 
Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, 
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ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 20/2022 - DE INICIATIVA DA PARLAMENTAR 
PAULA MELO NO QUAL "DISPOE SOB RE A CONCES SAO DE TiTULO HONOR.iFICO DE 
HO NRA AO MERITO AO SENHOR MARCUS AURELIO" PARA A CO MIS SAO DE 
LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA ESTUDOS E P ARECER TECNICO. 
Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, 
ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 1112022 - DE INICIATIVA DO VEREADOR 
MARCELO FA F ARMA CIA, NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE HONRA AO 
MERITO AO SENHOR JEAN JACKS DA SILVA" PARA A CO MIS SAO DE LEGISLA<;AO, 
JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA 
DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 
PROJETO DE DECRETO N° 18/2022 - DE INICIATIVA DO PARLAMENTAR EMANOEL DA 
VILA SOCORRO 0 QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO HONORiFICO DE 
MERITO EMPRESARIAL PARA 0 SENHOR RAIMUNDO EDSON OLIVEIRA GOMES" PARA A 
CO MIS SAO DE LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA ESTUDOS E PARECER 
TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO 
DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 17 /2022 - DE INICIA TIV A DO 
PARLAMENTAR EMANOEL DA VILA SOCORRO 0 QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO 
DE TITULO HONORiFICO DE HONRA AO MERITO AO SENHOR RAIMUNDO RONIVON 
NASCIMENTO IvffiSCOUTO" PARA A CO MIS SAO DE LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO 
FINAL PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. 0 senhor Presidente concedeu aos Legisladores o 
uso da tribuna para defenderem seus requerimentos, que discorreram sabre a importancia e relevancia 
dos pedidos solicitados, justificaram a necessidade de medidas urgentes que solucionem as carencias nos 
locais mencionados, houve o complemento na discussao do Vereador Wilson. Os requerimentos, em 
pauta, foram aprovados por unanimidade. Iniciando a segunda parte da ordem do dia e concedendo a 
palavra aos Vereadores inscritos no livro de oradores, em seguida, concedeu a palavra ao Vereador Jose 
Adilson, que cumprimentou todos os que se faziam presentes em todas as formas, ressaltou a importancia 
de trabalhar em prol do coletivo dos nobres Pares, disse que e determinante o esforco, empenho e 
dedicacao de todos para o municipio, abordou o tema polemico em tempos de campanha politica que e 
quando as pessoas vao pedir voto numa comunidade onde ha um representante elegido pelo povo, e isso 
acaba gerando uma rivalidade, expressou sua gratidao ao povo de Tracuateua que acreditou nos 
candidatos que ele apoiou e foram eleitos, disse que espera a retribuicao dos eleitos com beneficios para 
o municipio, falou da personalidade dos candidatos, disse que ninguern tern lugar carimbado nas 
Comunidades do municipio, disse que e louvavel quando ha interesse de outros representantes politicos 
pela mesma localidade porque que ganha o beneficio e o povo, citou exemplos para justificar seu 
posicionamento, disse que Tracuateua esta bem representada pelos Deputados eleitos, a Vereadora Paula 
contribuiu dizendo que e pertinente o posicionamento do Edil sabre a atuacao dos Vereadores em varias 
comunidades do municipio, disse que sofreu com ha algum tempo e ressaltou que continua atuando no 
maxima de localidades de Tracuateua possivel porque e representante do povo, falou das maneiras como 
lida o seu mandato estabelecendo parcerias e compromissos, disse que deve haver harmonia e respeito 
entre a edilidade sem prejudicar a imagem do outro, o Vereador Adilson agradeceu e concordou com o 
posicionamento da Vereadora e se colocou como exemplo para os nobres Pares em relacao a conduta de 
um mandato, ganhar territ6rio sem denegri a imagem do outro, falou do seu assistencialismo na 
localidade onde mora, para exemplificar ainda mais sua fala, externou numa linha do tempo sua vida 
publica, disse que em breve entrarao em campanha politica novamente para os cargos municipais e 
avisou que entrara em redutos dos nobres Pares mais que nao agira de forma desrespeitosa com os 
mesmo, porque nae e de sua indole desmerecer o concorrente, finalizou agradecendo a todos. 0 senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo da Farrnacia, que saudou a todos, expressou seus 
votos de fe, cumprimentou os presentes em todas formas, agradeceu novamente o Deputado eleito 
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Adriano Coelho e povo de Tracuateua por acreditarem no em vossas senhorias, disse que a perspectiva 
esta muito alta em relacao ao Deputado que com certeza destinara benfeitorias ao municipio, se 
posicionou sabre o modelo de se fazer politica arcaico, que e denegrindo e difamando o concorrente no 
municipio, disse que sua personalidade nao permiti isso e preza pelo respeito o tempo todo e isso deve 
ser unanime, agradeceu a assinatura da ordem de service na escola de Sao Mateus que foi requerimento 
do seu mandato, e na escola da comunidade da Areia Branca, agradeceu pela pavimentacao asfaltica na 
Avenida Mario Nogueira que tambem foi uma solicitacao sua, agradeceu o esforco e compromisso das 
Autoridades do municipio com o povo, finalizou agradecendo. 0 senhor Presidente agradeceu e 
contribuiu falando dos services de infraestrutura que esta em andamento no municipio, faz 
agradecimentos para a Deputada Estadual Ana Cunha pela destinacao desse asfalto que foi conseguido 
com seu esforco juntamente ao Governo do Estado, agradeceu ao Exel. Governador Helder pelo 
compromisso com Tracuateua e com o povo, agradeceu ao Prefeito pelo born trabalho a frente da 
infraestrutura do municipio, falou tarnbem <las ruas que serao contempladas com o asfalto do Programa 
Asfalto Por Todo Para, e concedeu a palavra ao Vereador Eninho do Tarn, que saudou a todos, expressou 
seus votos de fe, fez o convite a comunidade geral para a festividade religiosa da Comunidade do Tatu, 
falou que a festa retornava ap6s o periodo pandemico, agradeceu os Legisladores, o Chefe do Executive 
e os Secretaries pelos trabalhos desempenhados no municipio, principalmente na regiao dos Campos, 
finalizou agradecendo a todos. 0 senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Nenern Tracuateua, 
que saudou a todos, cumprimentou os presentes, agradeceu o Gestor Municipal por atender seus 
requerimentos pelo municipio, falou dos chimes dos Vereadores em certas comunidades e disse que isso 
e irrelevante para o mandate, nao cabe esse tipo de conduta, disse que as fofocas prejudicam o trabalho 
e retarda os avancos que Tracuateua precisa, disse que se estao falando mal dele pelas costas e porque 
ele esta a frente, disse que nao perde tempo falando mal do outro, finalizou agradecendo. 0 senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Wilson Paulino, que saudou a todos, expressou seus votos 
de fe, cumprimentou os presentes na sessao, falou da sua satisfacao pela parceria estabelecida na regiao 
das Colonias com o Presidente Emanoel e Prefeito Zezinho, o born relacionado com todos os Vereadores, 
agradeceu o discurso de democracia do Edil Adilson e falou que a politica nae pode ser feita com rancor, 
nao pode ligar para fofocas, falou que e preciso apenas trabalhar e trabalhar porque s6 tern essa saida, 
falou da boa acessibilidade com os Deputados que apoiou e que brevemente os beneficios chegarao, 
agradeceu o Prefeito por atender os requerimentos dos nobres Pares, finalizou agradecendo. 0 senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Davi Gama, que saudou a todos, expressou sua fe, 
cumprimentou os demais presentes, agradeceu a Gestao pelos services na Comunidade do Flexal que foi 
solicitado pelos edis Davi, Talito e Eninho, falou dos beneficios esse service tras para aqueles que 
precisam trafegar pelo ramal, falou da falta de atendimento <las necessidades basicas, falou da transporte 
na UBS de Vila Socorro, o Presidente Emanoel disse que nae e o certo mais o carro usado naquele local 
e o dele, o Edil Davi disse tambern que alem dele outras pessoas dispoe no momento de urgencia, disse 
que esse cuidado deveria ser da Secretaria de Saude, disse que tinha uma ambulancia a disposicao 
daquela Unidade de Sande e que nao sabe onde esta, falou dos prejuizos que isso traz, cobrou medidas 
da Gestao Municipal para esse problema, falou da falta de licitacao para o aluguel de carros que vise 
sanar o problema citado, na contramao disso ver o salario superfaturado dos motoristas do municipio 
que e justamente para cobrir o aluguel do vefculo, dentro da mais pura ilegalidade, falou das denuncias 
feitas por pacientes do hospital que o mesmo nao contem medicamento basico ha mais de um mes, fez a 
observacao de que nao foi averiguar tais denuncias devido alguns contratempos, pediu que a Gestao 
reveja seus conceitos concernente a administracao do hospital municipal, disse que vem externando ha 
bastante tempo os mais variados ou os mesmo problemas do hospital e infelizmente nao ver melhorias, 
disse que foi chamado pela diretora do hospital para dizer estao enfrentando contratempos com a 
disponibilidade de medicos e citou os fatores e o Edil sugeriu medidas que possam contribuir para a 
solucao dos problemas, falou que esteve na festa de comemoracao do Deputado Antonio Doido em Sao 
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nnis Reis de Sousa 
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Ver. Joao Marcelo Reis Gomes 
1 ° Secretario 
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Miguel do Guama e disse que o deputado vai ajudar o municipio de Tracuateua, aproveitou para 
agradecer os mais de um mil votos no deputado federal, .sobre as fofocas que rolam pelo municipio disse 
que tem pessoas despreparadas usando as redes sociais porque antes de divulgarem um inforrnacao ela 
tern que ser averiguada e confirmada, ainda mais, quando se usa um nome de alguma pessoa, citou o fato 
que ocorreu com seu nome, disse que suas atitudes mostram por si so, disse que a vida publica e feita 
desse tipo de situacao e e preciso ter discernimento para lidar com essas coisas e o respeito deve 
prevalecer, disse que os irresponsaveis devem tomar cuidado quando usam o nome de terceiros e 
divulgam nas redes sociais, 0 Vereador Eninho cobrou o atendimento dos requerimentos solicitados 
para a Comunidade do Torres e Goiaval e justificou a necessidade, o Edil Davi disse que nao se considera 
oposicao do governo porque faz apenas e cobrar as melhorias necessarias, disse que se coloca a 
disposicao para ir na Secretaria e na Prefeitura cobrar medidas urgentes, assim finalizou agradecendo a 
todos. Como mais nada foi tratado, o Senhor Presidente Francisco Emanoel Paiva declarou encerrada a 
presente sessao ordinaria, convidando os senhores Vereadores para a pr6xima sessao a ser realizada em 
dia e hora regimentais marcada. Tracuateua, em 21 de outubro de 2022. 
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ATA DA 278 SESSAO ORDINAluA DO 2° PERiODO LEGISLATIVO DA 7a LEGISLATURA DA 
CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Aos quatro dias do mes de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas e trinta minutes no Plenario 
Vereador J oao Osorio do Rosario da Camara Municipal de Tracuateua nesta Cidadede Tracuateua, Esta do do Para, 
teve inicio a 2r Sessao Ordinaria do 2° Periodo Legislative do anode 2022 da T' Legislatura da Camara Municipal 
de Tracuateua, sob a Presidencia do Vereador Francisco Emanoel e secretariado pelos Legisladores Nenem 
Tracuateua e Raimundo Ennis, correspondendo ao 2° e 1 ° Secretario, 0 Senhor Presidente convidou o 2° 
Secretario, em exercf cio, para fazera chamada nominal dos senhores Vereadores, que alem dos da Mesa, foi 
verificada a presenca dos Senhores legisladores: Aldrin Ferreira, Davi Gama, Jose Adilson, Raian Vieira, Talito, 
Wilson Paulino. Os Legisladores Marcelo da Farmacia e Paula Melo justificaram suas ausencias. Os Vereadores 
participaram de forma presencial seguindo os protocolos sanitaries previstos em Lei. Composta a Mesa e feita a 
verificacao do quorum regimental, 0 Senhor Presidente declarou aberta a sessao e convidou o Vereador Eninho 
do Tam para fazer a oracao do dia. 0 Senhor Presidente colocou a Ata da sessao ordinaria do dia 26 de outubro 
do ano corrente, correspondendo a 26° Sessao Ordinaria, em discussao, sem discussao, o senhor Presidente 
colocou para votacao, a qual foi aprovada por unanimidade. 0 Senhor Presidente solicitou ao 1 ° secretario, em 
exercicio, para fazer a leitura do grande do expediente constante na pauta: Relacao de Projetos de Decreto 
Legislativo: Projeto de decreto legislative n° 21. Processo n° 51. Procedencia: mesa diretora. Ementa: anula o 
decreto legislative n° 163/2014 que aprovou as contas do exercfcio de 2010 de responsabilidade do ex-prefeito 
Nelson Pinheiro da Silva, em razao dos vicios de legalidade. Projeto de decreto legislative n° 22. Processo n° 52. 
Procedencia: Vereadores Jose Adilson e Raian Vieira. Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de 
cidadao tracuateuense ao senhor Renie Silva. Projeto de decreto legislative n° 23. Processo n° 53. Procedencia: 
vereador Nenern Tracuateua. Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de cidadao tracuateuense ao 
senhor Renildo Viana Castro. Projeto de decreto legislative n° 24. Processo n° 54. Procedencia: vereador Aldrin 
Ferreira. Ementa: Dispoe sobre a concessao de titulo honorifico de cidadao tracuateuense ao senhor Leonardo de 
Da Santiago de Sousa Sampaia. Projeto de decreto legislative n° 25. Processo n° 55. Procedencia: vereadora 
Paula Melo. Ementa: Dispce sobre a concessao de titulo honorifico de cidadao tracuateuense ao senhor Antonio 
Zacarias dos Santos. Projeto de decreto legislative n° 26. Processo n° 56. Procedencia: Nenem Tracuateua. 
Ementa: Dispce sobre a concessao de ti tulo honorifico de honra ao merito ao senhor Wilson Carvalho Brito. 
Relacao de Pareceres: PARECER N° 14. PROCESSO N° 36. DE PROCEDENCIA DA COMISSAO DE 
LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL EM CONJUNTO COM A COMISSAO DE FINAN<;AS E 
OR<;AMENTO, manifestando favoravelmente a aprovacao do projeto de lei n° 018, o qua! estima a receita e fixa 
a despesa anual do municipio de Tracuateua para o exercicio financeiro de 2023. Relaeao de Requerimento: 
REQUERIMENTO DE INICIA TIV A DA P ARLAMENT AR ALDRIN FERREIRA, manutencao da barragem 
que liga a comunidade de ponta alta ao Bacuri, sendo a mesma usada pelos pescadores da regiao para acesso a 
mare. REQUERIMENTO DE INICIA TIV A DO VEREADOR ENINHO DO TA TU, solicitando recuperacao 
do Ramal da Jiboia passando pelo Bacuri ate a casa do senhor Paturi, pertencentes a comunidade da Chapada. 
REQUERIMENTO DE INICIATIVA DO VEREADOR NENEM TRACUATEUA, solicitando refonna da 
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Raimunda Joana da Silva, comunidade de 
Cajueirinho. 0 senhor Presidente colocou em discussao o projeto de lei n° 018, Processo: 36, de iniciativa do 
Executive Municipal, o qua! estima a receita e fixa a despesa anual do municipio de Tracuateua para o exercicio 
financeiro de 2023, e da outras providencias, sem discussao, o Presidente colocou para a votacao, o qual foi 
aprovado por unanimidade, em segundo turno. 0 senhor Presidente concedeu a tribuna aos Vereadores que tinham 
requerimentos em pauta para defenderem suas solicitacces, assim fizeram, expuseram a necessidade de atencao 
do Peder Publico, apresentaram asjustificativas para dar enfase aos pedidos. Na discussao teve a contribuicao do 
Vereador Davi Gama. Os requerimentos foram aprovados, por unanimidade. Despacho: NA FORMA DO 
DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE 
DECRETO N° 24/2022 - DE INICIA TIV A DO PARLAMENT AR ALDRIN FERREIRA, NO QUAL "DISPOE 
SOBRE A CONCESSAO DE TITULO HONORIFICO DE CIDADAO TRACUATEUENSE AO SENHOR 
LEONARDO DE DA SANTIAGO DE SOUSA SAMP AIO" PARA A COMISSAO DE LEGISLA<;AO, 
JUSTI(;A E REDA(;AO FINAL PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA DO 
DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE 
DECRETO N° 23/2022 - DE INICIATIVA DO PARLAMENTAR.NENEM TRACUATEUA, NO QUAL 
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"DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TITULO HONORIFICO DE CIDADAO TRACUATEUENSE AO 
SENHOR RENILDO VIANA DE CASTRO" PARA A COMISSAO DE LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E 
REDA<;AO FINAL PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO 
ARTIGO 134 DO REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 
22/2022 - DE INICIATIVA DOS PARLAMENTARES RAIAN VEIRA E JOSE ADILSON, NO QUAL 
"DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE TiTULO HONORIFICO DE CIDADAO TRACUATEUENSE AO 
SENHOR RONIE SILVA" PARA A COMISSAO DE LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA 
ESTUDOS E PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1)4 DO 
REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 25/2022 - DE 
INICIATIVA DA PARLAMENTAR PAULA MELO, NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE 
TiTULO HONORiFICO DE CIDADAO TRACUATEUENSE AO SENHOR ANTONIO ZACARIAS DOS 
SANTOS" PARA A COMISSAO DE LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA ESTUDOS E 
PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO REGIMENTO 
INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 21/2022 - DE 
INICIATIVA DA MESA DIRETORA, 0 QUAL "ANULA 0 DECRETO LEGISLATIVO N° 163/2014 QUE 
APROVOU AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2010 DE RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO 
NELSON PINHEIRO DA SILVA, EM RAZAO DOS VICI OS DE LEGALIDADE" E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS, PARA A COMISSAO DE LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA 
ESTUDOS E PARECER TECNICO. Despacho: NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DO 
REGIMENTO INTERNO DA CASA, ENCAMINHO 0 PROJETO DE DECRETO N° 26/2022 - DE 
INICIATIVA DO VEREADOR NENEM TRACUATEUA, NO QUAL "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE 
HONRA AO MERITO AO SENHOR WILSOM CARVALHO BRITO" PARA A COMISSAO DE 
LEGISLA<;AO, JUSTI<;A E REDA<;AO FINAL PARA ESTUDOS E PARECER TECNICO. Iniciando a 
segunda parte da ordem do dia e concedendo a palavra aos Vereadores inscritos no livro de oradores, em seguida, 
concedeu a palavra ao Vereador Wilson Paulino, que saudou a todos, cumprimentou todas as pessoas presentes 
na reuniao na fonna fisica e virtual, falou sobre o resultado do segundo turno das Eleicoes para a Presidencia do 
Brasil e em alguns Estados para Govemadores, e que o povo exerceu seu direito de cidadania no momenta 
democratico em questao, desejou ben9aos ao novo Presidente da Republica Federativa do Brasil, o senhor Luiz 
Inacio Lula da Silva, que o mesmo faca um excelente governo, disse que espera benfeitorias para o municipio a 
partir de agora, disse que o processo eleitoral ja e passado e agora continuar as buscas por melhorias para 
Tracuateua, falou dos services em execucao que foi solicitado por seu mandato e citou outros requerimentos 
atendidos pela Gestao, o Presidente contribuiu para anunciar que as pontes do KM 20 que liga a Corrente ate a 
PA 378, serao feitas as duas pontes em menos de trinta dias, informacao essa dada pelo Prefeito Municipal, o Edi! 
Wilson manifestou sua felicidade e disse que isso e fruto de uma parceria reclproca do Legislativo e Executivo, 
falou dos beneficios que essas obras trazem para a populacao, destacou o excelente trabalho realizado do 
Secretario de Obras e Agricultura Naldivan Figueiredo a frente de suas pastas, desejou que o Secretario continue 
por mais tempo no cargo porque na sua visao o mesmo nao mede esforcos para atender as necessidades do 
municipio, finalizou agradecendo. 0 senhor Presidente agradeceu e manifestou novamente sua felicidade de 
anunciar mais uma obra importante para o municipio na regiao das Col6nias onde tern grande atuacao, na 
oportunidade agradeceu o apoio dos Pares que atuam tambem na regiao, em seguida, concedeu a palavra ao 
Vereador Jose Adilson, que cumprimentou as pessoas que se faziam presentes na fonna fisica e virtual na reuniao, 
falou da atitude nobre das pessoas assistirem as sessoes para saberern o que esta sendo tratado na Casa de Lei, 
sobre as obras anunciadas de pontes fez agradecimentos ao Prefeito Zezinho que esta dando total suporte na 
revitalizacao na ponte que liga Coca! a Quatipuru junto ao Governo do Estado, no entanto, a populacao carece 
trafegar pelo todos os dias para comercializacao de produtos e afins, entao, os moradores estao solicitando para o 
Prefeito duas diarias de motor-serra que custa R$250,00/dia (duzentos e cinquenta) para serrarern a madeira que 
vai ser colocada na ponte para melhorar a trafegabilidade da mesma que no momenta esta em precarias condicoes, 
disse que os services de iniciativa popular na ponte se iniciarao na semana seguinte a esta reuniao e estao pedindo 
a colaboracao do Poder Publico, relembrou o Prefeito para os services de recuperacao dos ramais que ainda foram 
concluidos na Comunidade de Santa Maria, disse que o povo cobra e o Vereador transmite para o Prefeito e 
apenas pede paciencia para a populacao e deu justificativas para sua posicao, disse que passado a corrida eleitoral 
agora devem alem de buscarem beneficios individuais e pensar primeiramente no municipio, disse que falou para 
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os Deputados que ele apoiou e forarn eleitos, que agora vai esperar os beneficios para Tracuateua atraves do que 
lhes cabe no orcamento do Estado como retribuicao da confianca depositas nas umas de Tracuateua, finalizou 
agradecendo. 0 Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Aldrin Ferreira, que saudou a todos, 
parabenizou o Secretario Naldivan pelo empenho, dedicacao e coragem pelo que esta fazendo a frente das 
secretarias de obras e agricultura, falou dos avancos nos services de recuperacoes de ramais do municipio e 
principalmente na Regiao dos Campos, refez a defesa de seu requerirnento para o Prefeito, justificando e 
mostrando a relevancia do pedido e assim cobrou medidas urgentes do Poder Executivo, finalizou agradecendo. 
0 senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Nenern Tracuateua, que saudou a todos, deu os parabens ao 
Prefeito pelo seu desempenho como Chefe do Executivo porque os trabalhos estao acontecendo e citou alguns 
dos services em andarnento, refez a defesa de seu requerimento para o Prefeito, justificando e mostrando a 
relevancia do pedido e assim cobrou medidas urgentes do Poder Executivo, solicitou verbalmente o recapeamento 
Avenida Nazare e se diz feliz em saber que essa obra ja esta no planejamento da prefeitura, prestou condolencias 
a famflia do senhor Genesio, morador do bairro onde reside, falou dos seus services sociais, finalizou agradecendo 
a todos. O senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Davi Gama, que saudou a todos, expressou sua fe, 
cumprimentou todos os presentes na fonna fisica ou virtual, disse que coisas boas estao acontecendo no 
municipio, assim como, as ruins tambem, nas coisas boas deu parabens pela a recuperacao do ramal do Flexal e 
das comunidades circunvizinhas, falou da alegria das pessoas em ver seus ramais recuperados e com novas 
perspectivas, solicitou de forma verbal a implantacao de iluminacao e recuperacao de ramais nas comunidades 
pertencentes ao ramal que vai ate o porto da Alemanha, por exemplo, Nana, Mimi, Sessenta entre outras, falou 
que quando falta energia na cidade o hospital as escuras porque nao tern gerador e que no ano passado solicitou 
a recuperacao dos que estao disponlveis, cobrou medidas do Poder Executivo nesse sentido, falou das obras de 
pontes pelo municf pio, falou sobre o ocorrido na ponte que liga o Peri ao Flexal onde nao se sabe o autor mas que 
atearam fogo na ponte e houve perda total, pediu que a Prefeitura olhe pelo local e restabeleca a trafegabilidade 
da via, relatou que CAPS nae da para funcionar sem energia e cobrou da Prefeitura para que o fato nao ocorra 
novamente, causando transtomo para aqueles que precisem, pediu que o problema seja solucionado o mais rapido 
possivel, reclamou do Centro de Sande, onde os clientes estao sendo mal atendidos pelos funcionarios, disse que 
essa reclamacao da populacao e corriqueira, sem a atencao basica para a populacao, cobrou do Diretor do local e 
do Prefeito solucao para essa denuncia, finalizou agradecendo a todos. 0 senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Raimundo Ennis, que saudou a todos, expressou sua fe, agradeceu ao Prefeito pelo belo trabalho 
realizado na execucao da recuperacao do ramal do Flexal, disse que as pessoas estao felizes, disse que o Prefeito 
esta trabalhando ao inves de escutar fuxicos, e e a melhor forma de combater essas coisas e trabalhando, 
parabenizou o Secretario de Obras Naldivan e toda sua equipe pelo empenho e dedicacao nos trabalhos do 
municfpio, desejou que os trabalhos nao parem, desejou saude e forca para todos dos Poderes Executivo e 
Legislativos para juntos satisfazerem os anseios do povo, agradeceu os parceiros, finalizou agradecendo a todos. 
Como mais nada foi tratado, o Senhor Presidente Francisco Emanoel Paiva declarou encerrada a presente sessao 
ordinaria, convidando os senhores Vereadores para a pr6xima sessao a ser realizada em dia e hara regimentais 
marcada. Tracuateua, em 04 de novembro de 2022. 
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