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ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA – ESTADO DO PARÁ, 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019, DA
18ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL 2019.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09h00 (nove)
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Bragança, sito a Avenida Dr. Justo
Chermont, nº 257 – Centro, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária do 1º período legislativo,
da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bragança, sob a presidência do Vereador
Charles Williams, Secretariado pelos Vereadores Edivaldo Costa e Flávio Queiroz (1° e
2°) Secretários respectivamente. Composta a Mesa foi feita a chamada regimental,
respondendo presente os seguintes Vereadores: Deco Lima, Aluísio Brito, Claudio
Wagner, César Monteiro, Elder Santos, Fernando Reis, Gleidson Miranda, Irene Farias,
Juarez Junior, Luiz Gonzaga, Marinaldo Ambrósio, Rivaldo Miranda e Bruno Lima.
Ausente o Vereador Renato Oliveira com falta justificada. Feita a verificação do quórum
regimental, o senhor Presidente invocando a proteção de Deus declarou aberta a reunião,
convidando os presentes para ouvirem a mensagem bíblica do dia (Pai Nosso), dando
assim início ao PEQUENO EXPEDIENTE, com discussão das Atas da 6ª e 7ª
Reuniões Ordinárias do 1º Período, realizadas nos dias 28/03 e 04/04/2019, sem
discussão foram submetidas a votação, tendo sido aprovadas por unanimidade, em
sequência foi feita a leitura do expediente constante na pauta, a saber: Ofício nº 209/2019
da Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social acusando o recebimento do
Requerimento nº 688/2019 e informando que a Lei para o Serviço de Proteção e Defesa
do Consumido no Município de Bragança, aprovada pela Câmara Municipal e
sancionada pelo Executivo, conforme cópia da Lei nº 4.310/2014 que dispõe sobre a
Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumido – SMDC - Institui a
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho
Municipal de Proteção e Defesa do Consumido – CONDECON - Institui o Fundo
Municipal de Proteção e Defesa do Consumido – FMPDC e dá outras providencias.
Oficio nº 156/2019 do Ministério Público/Promotoria de Justiça de Bragança –
Considerando a instrução de notícias do fato, acerca do Projeto de Lei a fim de oferecer
aos munícipes os serviços realizados pelo PROCON, encaminha documento oriundo da
Prefeitura Municipal e na oportunidade, solicito informações sobre a procedência do
serviço declarado. Oficio nº 137/2019 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta
ao Requerimento do Vereador Bruno Lima, solicitando a retomada da obra federal da
EMEF JESUINA MELO, na Comunidade do Maçarico - Informa que a obra está
temporariamente paralisada, por motivo de distrato unilateral, provocado pela Empresa
executora Construtora CCBA Ltda. Oficio nº 138/2019 da Secretaria Municipal de
Educação, em resposta a Indicação da Vereadora Irene Farias, solicitando a implantação
do ensino médio regular na Comunidade da Vila do Bonifácio, informando que
receberam cópia da solicitação. Oficio nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Meio
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Ambienta, respondendo a Indicação do Vereador Edivaldo Costa, e informa que existe
no Município, em fase de regularização, a Associação de Catadores denominada
ASCAB, que atua dentro do lixão municipal e a Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis dos Caetés – COOMARCA, que realiza a coleta seletiva. Oficio Circular nº
05/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitando
que seja feita a divulgação do edital nº 002/2019 que dispõe sobre o Processo de Escolha
Unificado dos Conselheiros Tutelares no Município de Bragança, baixa normas e abre
inscrições para eleição dos membros titulares dos Conselhos I e II e seus respectivos
suplentes, para o mandato 2020 a 2023. Oficio s/nº/2019 dos Moradores da Comunidade
do Maranhãozinho, solicitando espaço na Tribuna Livre, para tratar assunto de interessa
da Comunidade, em especial do lixão do Alto Paraiso. Oficio circular nº 01/2019 da
Câmara Municipal de Bujaru comunicando a eleição da Nova Mesa Diretora. Oficio nº
01/2019 do Gabinete da Deputada Professora Nilce solicitando o espaço físico da
Câmara Municipal, no próximo sábado, dia 13.04 às 16 horas, para a realização de uma
reunião com lideranças locais, a fim de discutir atuação da Deputada na região. Oficio
nº 01/2019 do Gabinete do Senador Zequinha Marinho solicitando que seja entregue aos
Senhores Vereadores o Oficio Circular nº 001/2019. Oficio circular nº 040/2019 do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/ CAMPUS DE
BRAGANÇA, solicitando espaço na Tribuna Livre do dia 25.04.2019, para que o aluno
Pedro Viana (representante da turma) possa apresentar ao Legislativo Municipal, os
objetivos da visita a Cidade de Petrolina em Pernambuco. Oficio circular nº 001/2019
da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social convidando para o Encontro
Regional de Atendimento Sócio Educativo – Região dos Caetés, que acontecerá de 23 a
25 de abril, no auditório da Universidade Aberta do Brasil, situado a Travessa Nossa
Senhoria da Glória – Samaumapara. Oficio nº 014/2019 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Pará encaminhando prestação de contas do exercício de 2007
e 2014 da Câmara Municipal de Bragança, de responsabilidade dos Ex-Presidentes
Wallailson Guimarães e Raimundo Nonato Santana respectivamente. Oficio nº
282/2019 da Secretaria Executiva de Gabinete encaminhando cópia do Relatório
Resumido de Execução Orçamentaria – PREO, referente ao 1º Bimestre de 2019 do
Município de Bragança. Leitura das INDICAÇÕES de números: 647/2019 de iniciativa
da Vereadora Irene Farias - que seja encaminhado expediente ao Sr. Danilo Gardunho
– Secretário Municipal de Aquicultura e Pesca, solicitando seus bons préstimos no
sentido de que interceda junto a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, para que
seja realizado curso de formação de Aquaviários, para pescadores profissionais
(Categoria POP), destinado a atender os profissionais da pesca, residentes no interior do
Município e que esse curso seja ministrado na Vila de Bacuriteua. Nº 648/2019 de
iniciativa do Vereador Rivaldo Miranda - seja encaminhado expediente ao Sr. Prefeito
Municipal de Bragança, para que providencie junto a Secretaria competente a execução
de serviços de saneamento, terraplanagem, pavimentação, colocação de canaletas,
iluminação pública, bem como sinalização horizontal e vertical, na Rua Projetada 76, no
perímetro compreendido entra a Av. Almir Gabriel e a Rua Oscar Acioli no Bairro da
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Vila Sinhá. Nº 649/2019 de iniciativa do Vereador Bruno Lima solicitando ao Prefeito
Municipal de Bragança, providências através da Secretaria Municipal competente, no
sentido de que seja construída uma Praça em frente à Escola Luiz Paulino Mártires, para
que possa dar cumprimento à Lei Municipal nº 4.942 de 12 de maio de 2008, que dispõe
sobre a denominação oficial da Praça em frente à Escola Estadual Luiz Paulino Mártires.
Nº 650/2019 de iniciativa do Vereador Charles Williams solicitando ao Prefeito
Municipal de Bragança, providências através da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Rural, para que seja retirado o entulho, que se encontra na lateral da Trav.
Aureliano Coelho entre a Rua Henrique Darcia e Rua José Caetano Ribeiro, no Bairro
da Aldeia. Nº 651/2019 de iniciativa do Vereador Elder Santos solicitando que seja
encaminhado expediente ao Senhor Tercio Nogueira - Diretor do CREDCIDADÃO, no
sentido de que seja viabilizada a liberação de recursos financeiros através do programa
CREDCIDÃO, para micros empreendedores do Município de Bragança, a fim de
contribuir para que as pessoas que não tiverem oportunidade de trabalho possam iniciar
o próprio negócio. Nº 652/2019 de iniciativa do Vereador Bruno Lima que seja
encaminhado expediente ao Senhor Helder Barbalho – Governado do Estado do Pará,
solicitando seus bons préstimos no sentido de que seja autorizada assinatura de convênio
entre a Prefeitura de Bragança e a Secretaria de Estado de Transporte, com a finalidade
de que com urgência seja recuperada a PA 450 (estrada dos Campos de Bragança), que
se encontra em péssimo estado devido às fortes chuvas. Nº 653/2019 de iniciativa do
Vereador Charles Williams que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal de
Bragança, solicitando seus bons préstimos, no sentido de que através da Secretaria
Municipal competente, seja viabilizada a colocação de placas de sinalização de
orientação de destino e identificação de localidades. Nº 654/2019 de iniciativa do
Vereador Charles Williams que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal de
Bragança, solicitando seus bons préstimos no sentido de que através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, seja realizado obra tipo (Tapa Buraco) na
Rua Ângelo Clube no Bairro do Taira. Nº 655/2019 de iniciativa do Vereador Edivaldo
Costa que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal de Bragança, solicitando
seus bons préstimos, no sentido de que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Rural, seja recuperado o aterro que liga a sede da Comunidade do Cajueiro, ao
Porto de embarque e desembarque, que se encontra danificado devido às fortes chuvas.
Nº 656/2019 de iniciativa do Vereador Edivaldo Costa que seja encaminhado expediente
ao Prefeito Municipal de Bragança, solicitando seus bons préstimos, no sentido de que
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, seja realizado serviço
de recuperação das estradas relacionadas: 01 – Lago do Povo as Cutias via Cafezal; 02
– Cutias a PA 450 via Comunidade dos Pinheiros e Cajueiro; 03 – PA 458 ao Lago do
Povo via retiro; 04 – Vicinal que liga a PA 450 ao São Bento; 05 – Rodovia dos
Pescadores que liga Bragança ao Bacuriteua; 06 – Recuperação das Ruas do
Acarajozinho e Vila São Benedito; 07 – Recuperação da Vicinal que do acesso a Vila
do Castelo. Indicação nº 657/2019 de iniciativa do Vereador Edivaldo Costa que seja
encaminhado expediente ao Prefeito Municipal de Bragança, solicitando seus bons
Rua Dr. Justo Chermont – 257 - Centro - Bragança – Pará - CEP: 68.600-000
E-mail: camarabraganca@hotmail.com - Tele fax (0xx91) 3425-3020

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Palacete Senador Lobão da Silveira
CNPJ. 04.557.534/0001-74

4

préstimos no sentido de que através da Secretaria Municipal competente, seja construído
um Ponto de Abrigo no Porto da Vila do Castelo, com bancos e cobertura para os
pescadores da referida Vila. Nº 658/2019 de iniciativa do Vereador Charles Williams
que seja encaminhado expediente solicitando ao Prefeito Municipal de Bragança
solicitando que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, seja
procedida a pavimentação asfáltica da Rua em frente à Escola recém-inaugurada da
Parada Bom Jesus. Nº 659/2019 de iniciativa do Vereador Bruno Lima solicitando a
construção de uma estrutura em cimento armado para receber a caixa d’agua da Vila do
Almoço, considerando que já existe o poço e a bomba. Nº 660/2019 de iniciativa do
Vereador Bruno Lima solicitando a retomada em caráter de urgência as obras da
Unidade Básica de Saúde da Comunidade do Almoço. Nº 661/2019 de iniciativa do
Vereador Bruno Lima solicitando ao Prefeito Municipal de Bragança, seus bons
préstimos, através da Secretaria Municipal competente, para que seja realizado a
limpeza e reforma do Cemitério Capitão Leonardo na Comunidade do Almoço. Nº
662/2019 de iniciativa do Vereador Bruno Lima solicitando ao Prefeito Municipal de
Bragança, seus bons préstimos, através da Secretaria Municipal competente, a urgente
revitalização da iluminação pública das Comunidades de Vila Martins, Vila do Almoço
e Alto Alegre. Nº 663/2019 de iniciativa do Vereador Bruno Lima solicitando ao Prefeito
Municipal de Bragança seus bons préstimos, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Rural, para que seja realizado reparos e terraplanagem e o que
mais se fizer necessário nas Comunidades de Vila Martins, Almoço e Alto Alegre. Nº
664/2019 de iniciativa do Vereador Bruno Lima solicitando ao Prefeito Municipal de
Bragança, seus bons préstimos através da Secretaria Municipal competente, para que
seja com urgência viabilizada a reforma e ampliação da Escola Municipal Francisca
Avelino da Silva, localizada na Comunidade de Vila Martins. Nº 665/2019 de iniciativa
do Vereador Bruno Lima solicitando ao Prefeito Municipal de Bragança, seus bons
préstimos através da Secretaria Municipal de Educação, que seja realizado estudos para
viabilizar a reativação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Moura Carvalho na
Vila do Almoço. Concluída a leitura, as Indicações foram deferidas pela Mesa Diretora.
Início do GRANDE EXPEDIENTE, leitura do único Projeto de Lei sobre a Mesa, o
de nº 193/2019 de iniciativa do Vereador Rivaldo Miranda que altera e acresce
dispositivos na Lei nº 4.553/2017, para permitir a população usufruir dos benefícios
trazidos na norma e dá outras providencias. O referido Projeto foi encaminhado à
Comissão competente, para estudo e Parecer Técnico. Em seguida foi feita a leitura dos
REQUERIMENTOS encaminhados à Mesa, a saber: Nº 653/2019 de iniciativa do
Vereador Deco Lima, com a devida manifestação favorável do Soberano Plenário, seja
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal de Bragança, solicitando a
implantação de 05 luminárias completas e a reposição de 22 lâmpadas na Comunidade
do KM 18 do Montenegro. Nº 654/2019 de iniciativa do Vereador Deco Lima, com a
devida manifestação favorável do soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao
Senhor Prefeito Municipal de Bragança, solicitando serviço de terraplanagem,
asfaltamento, galerias, meio fio e o que mais precisar, na Rua Oscar Acioly entre
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Marechal Floriano Peixoto e Mata do Lobão, no Bairro do Perpetuo Socorro. Nº
655/2019 de iniciativa do Vereador Renato Oliveira, com a devida manifestação
favorável do Soberano Plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito
Municipal de Bragança, solicitando que encaminhe a esta Casa, cópias de todos os
empenhos e notas fiscais do ano de 2018, correspondente ao pagamento de despesas
orçamentarias por fornecedor, no que se refere ao mapa em anexo a este Requerimento.
Concluída a leitura, os Requerimento foram colocados em discussão! Com a palavra o
Vereador Fernando Reis, solicitou que o Requerimento de nº 655/2019 de iniciativa do
Vereador Renato Oliveira fosse colocado em votação separadamente. No que foi
deferido pela Mesa. Continuando em discussão os Requerimentos, os de nºs. 653 e
654/2019 de inciativa do Vereador Deco Lima, sem discussão, foram submetidos a
votação e aprovados por unanimidade. Em discussão separado, o Requerimento de nº
655/2019 de iniciativa do Vereador Renato Oliveira. Com a palavra o Vereador Rivaldo
Miranda, ficou entristecido pela falta de senso, em algumas escolhas; esclarecendo que
a Lei Orgânica e o Regimento Interno, deixa claro, que é dever do Prefeito enviar para
a Casa de Lei, a cada 04 (quatro) meses, toda documentação e relatórios referente a
administração pública e ele nunca envia; observou que foi enviado apenas uma planilha
de gastos e orçamentos, contrariando a Lei Orgânica e o Regimento Interno, isso é
motivo de grande insatisfação para ele (Rivaldo Miranda); comentou sobre a votação
separado do Requerimento de nº 655/2019 de autoria do Vereador Renato Oliveira e que
em sua opinião deveria ser aprovado; pediu aos Pares que aprovassem o Requerimento
em questão. Com a palavra o Vereador Gleidson Miranda, contra argumentou as
palavras do Vereador Rivaldo Miranda, no que diz respeito a votação em separado do
Requerimento nº 655/2019 de autoria do Vereador Renato Oliveira e que em sua opinião,
tal fato, é somente para desgastar a administração pública. Com a palavra o Vereador
Bruno Lima, alegou que não é a primeira vez na Casa, que é apresentado requerimento
solicitando documentos para a Prefeitura e que a função do Vereador e legislar e
fiscalizar, e é de obrigação do poder Executivo, enviar tais documentos, de modo, que
em sua opinião acha desnecessário tal requerimento. Sem mais discussão, foi o
Requerimento submetido a votação, tendo sido rejeitado pela maioria. Ainda foi lido 04
(quatro) MOÇÕES, a saber: Nº 021/2019 de iniciativa do Vereador Charles Williams
solicitando o encaminhamento de Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Olavo
Lobão da Silveira – Ex-Combatente da Marinha do Brasil, ocorrido dia 30/03/2019 e
que do teor desta Moção, dê-se ciência a família Lobão da Silveira. Nº 022/2019 de
iniciativa do Vereador Bruno Lima solicitando o encaminhamento de Moção de
Congratulações pela passagem dos 50 anos de fundação da Escola Estadual Luiz Paulino
Mártires. Nº 023/2019 de iniciativa do Vereador Edivaldo Costa solicitando o
encaminhamento de Moção de Aplausos ao dia do Exército Brasileiro, pela
comemoração do dia do Exército, e que seja dado conhecimento da decisão desta Casa,
ao General de Exército Edson Leal Pujol – Comandante do Exército, ao General de
Exército Paulo Sergio Nogueira de Oliveira – Comandante Militar do Norte, ao General
de Divisão Anésio David de Oliveira Junior – Comandante da 8ª Região Militar e ao
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Subtenente Dilamar Louzada Becker – Chefe de Instrução do TG - 08/002. Nº 024/2019
de iniciativa do Vereador Charles Williams solicitando o encaminhamento de Moção de
Aplausos ao Tiro de Guerra 08/002, na pessoa do Subtenente Dilamar Louzada Becker,
com os cumprimentos aos Atiradores. Concluída a leitura, as referidas Moções, sem
discussão, foram submetidas a votação e aprovadas por unanimidade. Em seguida deuse início a ORDEM DO DIA com a Leitura dos seguintes PARECERES: Da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final que se manifestou pela não aprovação do Projeto
de Lei nº 158/2018 que dá nova redação aos Art. 8ª, 9ª e 10ª da Lei Municipal nº 4.275
– que alterou a Lei nº 3.527 de 26 de setembro de 2001 – que Cria o Departamento
Municipal de Trânsito, na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por ser inconstitucional e contrário a Lei Orgânica do Município, pois a
iniciativa de tal proposição é de competência exclusiva do Poder Executivo. Da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que se manifestou pela não aprovação
do Projeto de Lei nº 159/2018 – que dá nova redação ao Art. 44ª da Lei Municipal nº
4.508/2016 – que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Trabalhadores em Educação do Município de Bragança por ser
inconstitucional e contrário a Lei Orgânica do Município, pois a iniciativa de tal
proposição é de competência exclusiva do Poder Executivo. Da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final – que se manifestou pela não aprovação do Veto
Parcial ao Projeto de Lei nº 1.424/2018 – que Dispõe sobre a Instalação de Placas de
Conscientização, para destinação correta do lixo nos muros das escolas municipais,
tendo em vista que o VETO não foi encaminhado para esta Casa Legislativa no prazo
previsto, no Art. 52ª da Lei Orgânica Municipal, temos a destacar que o Projeto de Lei
em questão, sofreu Sanção Tácita e deve ser devolvido ao Poder Executivo para a devida
promulgação. Os Pareceres foram retirados da pauta! Atendendo ao Ofício S/Nº/2019
dos moradores da Comunidade do Maranhãozinho, o Presidente franqueou a palavra por
05 (cinco) minutos, ao representante da referida Comunidade, senhor Pedro Evangelista,
este declarou a insatisfação da Comunidade, referente ao lixão e ao chorume que vem
prejudicando os moradores da região; alegou que propositalmente foi aberto o
reservatório do lixão e o chorume contaminou as regiões do Maranhãozinho, Fazendinha
e demais locais ali próximo; alegou que os poderes Executivos e Legislativo não
demonstraram nenhum interesse no caso ora citado; denominou de moleques os
representante do povo; momento em que o Presidente Charles Williams interviu
pedindo respeito na Casa, ao representante do Maranhãozinho e que foi tomada
providências junto ao Governo de Estado, inclusive, foi feito vistoria pela equipe da
Secretaria de Meio Ambiente, a qual foi solicitada pelo poder Executivo; esclareceu que
o Legislativo vem tomando as devidas providencias na citada situação. Retomando a
fala, o senhor Pedro Evangelista manteve sua opinião com relação aos Edis e alegou que
os moradores é quem deve se sentirem ofendidos com a situação; ao final, alegou total
descaso dos órgãos Executivos e Legislativos. Com a palavra o Vereador Claudio
Wagner, informou que a Casa conhece a situação precária a qual vem passando as
comunidades; comentou sobre a existência de uma Lei, a qual determina um prazo para
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existência do referido lixão e inclusão de um aterro sanitário de forma padrão no
município; ao final, se sensibilizou com a situação das comunidade e informou que irão
buscar recursos e providências para a real situação. Com a palavra o Vereador Gleidson
Miranda, perguntou ao senhor Pedro Evangelista, se foi procurado a Secretaria de Meio
Ambiente e se de forma legal, foi apresentado algum documento informando a situação?
Para que seja feita a cobrança de forma devida! E se foi feito algum documento
direcionado a SEMA? Esclarecendo que existe sim a responsabilidade e ninguém se
negou de tal dolo; esclareceu como funciona de forma legal as instâncias
governamentais e suas devidas responsabilidades; alegou não ser sabedor da situação do
da abertura do lixão, tampouco, da ocorrência do chorume. Com a palavra o Vereador
Rivaldo Miranda, informou que houve uma união entre as igrejas, meados de maio do
ano que passou, onde fizeram um abaixo assinado, o qual foi encaminhado para esta
Casa de Lei e provocado uma Audiência Pública com representantes de vários órgãos
do município e nela ficou decidido, a implantação de um aterro sanitário dentro das
formalidades legais, e tal situação, foi apoiado pela Câmara Municipal e sociedade civil
no momento; informou mais detalhes sobre a Lei que autorizou a implantação do aterro
sanitário; esclarecendo que o Legislativo fez sua parte, porém, o Executivo não fez a
sua; pediu desculpa de forma humilde ao representante do Maranhãozinho pela falha
cometida, porém, os Edis não estão sabendo que foi aberto uma comporta, na qual vem
derramando chorume direto na comunidade; se colocou à disposição, e assim espera dos
seus Pares, que façam juntamente com o Ministério Público e demais órgãos
competentes, uma visita no lixão e verifiquem a situação, para que venham tomar as
medidas necessárias. Com a palavra o Vereador Bruno Lima, perguntou ao representante
da comunidade do Maranhãozinho, se foi perfurado um poço artesiano, nesse intervalo
de um ano na comunidade? No que respondeu: Que só é beneficiado os moradores nas
proximidades do referido poço artesiano, pois ele reside há 01 (um) km do poço!
Retomando a fala, o Vereador Bruno Lima falou da situação complexa do problema e
que não será resolvido de imediato; citou alguns problemas envolvendo lixão de outras
cidades; ao final, se colocou à disposição, juntamente com seus Pares, para sanar o
problema. Encerrando a fala, o senhor Pedro Evangelista, argumentou que espera uma
solução para o problema e o descaso que vem passando a comunidade. O Presidente
informou que será formada uma Comissão, na qual realizará uma reunião com a
comunidade, no sentido de solucionar o problema. Ainda, atendendo solicitação, o
Presidente concedeu a fala ao aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará/Campus de Bragança, Pedro Viana; o qual saudou os presentes e
informou que sua turma, se encontra com uma viagem para Petrolina, com a intenção de
conhecer e ver de perto, todo o trabalho que vem sendo discutido, realizado e
implementado no nordeste brasileiro; esclarecendo a dificuldade que essa região vem
passando com a falta de água, e mesmo assim, eles conseguem produzir; colocou outras
situações e oportunidades que terão com tal conhecimento, trazendo benefícios para o
município; pediu o apoio aos Edis, pois o custo da viagem com despesa de hospedagem
e alimentação é alta, perfazendo o total de R$ 8.000,00 (oito mil) reais, segundo pesquisa
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de valores feita por eles (alunos); ao final, declarou o apoio do Presidente da Casa com
parte do recurso, e espera receber o apoio dos outros Vereadores e assim chegará em seu
objetivo; esclarecendo também a importância do aterro sanitário no município. A parte,
o Vereador Gleidson Miranda, agradeceu a presença do representante do IFPA,
externando sua alegria, enquanto professor de história, pelas informações ali declaradas;
perguntou ao representante, qual o dia da viagem? Comprometeu-se em intermediar uma
audiência com o Prefeito e Secretário de Meio Ambiente. Aparteando, a Vereadora Irene
Farias, externou seu apoio e engrandeceu a importância do Instituto no município.
Retomando a fala, o senhor Pedro Viana, respondeu à pergunta do Vereador Gleidson
Miranda e encerrou com seus agradecimentos e com outras declarações. A parte o
Vereador Rivaldo Miranda, parabenizou pela iniciativa e pela coragem de motivar os
jovens em busca de conhecimentos; relatou alguns fatos sobre destaques nacionais nessa
região e a falta de políticas públicas de incentivo em nossa cidade, para os jovens
estudantes; ao final externou seu apoio financeiro ao representante. Retomando a fala,
agradeceu a oportunidade e o apoio dos Edis. A seguir deu-se início as
CONSIDERAÇÕES FINAIS – Com a palavra franqueada por 5 (cinco) minutos
acrescentando-se mais 3 (três) aos Líderes de Partidos. Inicialmente usou da palavra o
Vereador Edivaldo Costa, saudou os presentes e comentou sobre uma reportagem feita
pelo SBT, sobre as vias do município; esclarecendo que repassou cópia de alguns
requerimentos ao apresentador do Programa, via aplicativo, os quais pedem melhorias
no município e não obteve sinal de resposta; esclarecendo que devido ao período
chuvoso, todo o município precisa de reparos e melhorias. Com a palavra o Vereador
Elder Santos, saudou os presentes e externou seu apoio aos estudantes do IFPA;
comentou sobre a conferência distrital do Rotary Club que irá acontecer, no qual tratará
de políticas públicas para o município de Bragança e explicou a importância do Rotary
Club para o Brasil; mencionou uma Indicação de sua autoria, na qual pedia ao Governo
Municipal, a criação de ciclo vias, para que venha melhorar o trânsito no município;
concluiu falando da Indicação de nº 651/2019 na qual viabilizada a liberação de recursos
financeiros através do programa CREDCIDÃO, para micros empreendedores do
Município de Bragança, a fim de contribuir para que as pessoas que não tiverem
oportunidade de trabalho possam iniciar o próprio negócio. Com a palavra o Vereador
Rivaldo Miranda, saudou os presentes e registrou a presença do Prefeito de Tracuateua;
pediu aos Edis que representam o Governo na Casa, que fiscalizem a situação da
Professora (Maria de Sousa) da comunidade Terra Caída, que se encontra 02 (dois)
meses, sem receber seus proventos, assim prometido por alguém (não identificou) na
SEMED; comentou sobre documentações e publicações da Prefeitura Municipal de
Bragança, que não estão no portal da transparência, e nesse sentido, espera que seja
enviado para a Casa; alegou que todo o ano a conversa é a mesma, sobre o período
invernoso e de nada é feito; explanou que sempre lutará por uma Bragança padrão para
todos. Com a palavra o Vereador Gleidson Miranda, saudou os presentes e falou sobre
os debates apresentados na Casa e o vasto leque de conhecimentos; finalizou
comentando sobre os trabalhos e benfeitorias do Governo Municipal em prol de todos.
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Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente, Charles Williams, declarou
encerrada a Sessão convocando os Vereadores, para a próxima, no dia e hora regimental.
Tendo eu, Edivaldo Costa, lavrado a presente ata que, depois de lida, discutida e
aprovada vai assinada pelos membros da Mesa. Sala das Sessões Plenárias da Câmara
Municipal de Bragança, em 25 de abril de 2019.

Charles Williams
Presidente

Edivaldo Costa
1º Secretário

Flávio Queiroz
2º Secretário
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