
   

                                                               
Ata da 12ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
trinta  dias do mês de agosto 
do ano de dois mil e vinte e 
dois às dezessete horas e 
trinta minutos. 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a décima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal 

de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Ruy Taverna da Fonseca e 

secretariada pelo Sr. Sandro Junior dos Santos. Iniciada a reunião, 

foi feita a chamada dos senhores vereadores, registrando -se a 

ausência do vereador Jorge Fernando Santos Polli. Havendo quórum 

legal e sob a graça e proteção de Deus, o Presidente cumprimenta à 

todos os presentes e declara aberta a décima segunda sessão 

ordinária da décima quinta legislatura, neste dia trinta, em seguida o 

Presidente pede ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, acontecida aos dezesseis dias do mês de agosto, após lida, 

é colocada em discussão em seguida em votação, e a mesma é 

aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente pede ao 

secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº038/2022, após a 

leitura o Presidente faz um comentário dizendo que pediu para o 

secretário ler somente a súmula por ele ser longo e comunica que o 

referido Projeto encontra-se disponível impresso e em PDF na 

secretaria desta Casa de leis e quem quiser pode estar solicitando 

que fornecemos a cópia , e em seguida pergunta aos nobres 

vereadores se eles concordam com a leitura somente da Súmula, o 

qual todos são favoráveis, na sequência o Presidente declara 

apresentado e comunica que será encaminhado ao jurídico e para as 

comissões competentes. Ato contínuo o Presidente pergunta aos 

nobres vereadores quanto tempo daria para deixar ele para 

apreciação, o qual os nobres vereadores fazem uma explanação 

sobre o assunto. Em seguida o Presidente pede ao secretário para 

fazer a leitura do Projeto de Lei nº039/2022, após a leitura o 

Presidente declara apresentado e comunica que será encaminhado 



ao jurídico e para as comissões competentes. Na sequência o 

Presidente  pede ao secretário para fazer a leitura das indicações nº 

021 e 022 de sua autoria vereador Ruy, após a leitura o vereador fala 

sobre suas indicações que foi pedido dos moradores, que essa 

questão das lixeiras, o qual tem data para o caminhão do lixo passar 

e os moradores deixam o lixo na beira da rua, e que teve uns dias 

que o motorista faltou e o caminhão de lixo não subiu para os bairros, 

que lixo estando na beira da rua os cachorros mexem e acabam 

fazendo bagunça, em questão dos pontos de ônibus teve uma 

reunião dos motoristas escolares o qual comovidos com as crianças 

nos dias de chuva aproveitaram o espaço e fizeram essa reclamação, 

então pede que o secretário de obras  nomeie um funcionário para 

observar esses pontos onde as crianças se aglomeram para esperar 

o ônibus  para poder providenciar, em seguida o Presidente pede ao 

secretário para fazer a leitura do Ofício vindo da Secretária de 

Educação, após a leitura o Presidente fala que os membros da 

comissão de Educação estão cientes da data da reunião com a 

secretária. Não havendo mais matérias na ordem do dia o Presidente 

deixa a palavra livre, o qual o vereador Mauro  faz o uso da palavra 

cumprimenta à todos e diz que ficou muito contente em ter feito essa 

indicação e ela ser atendida, e na data de 29/08/2022 foi inaugurado 

o postinho de saúde no Bairro Desacampado inclusive o vereador 

Jackson estava presente, e agradece o Prefeito, Vice Prefeito e o 

secretário Alex que estiveram presentes nessa inauguração pois é 

uma grande conquista para o povo daquela região, e faz uma 

explanação sobre o assunto. Em seguida o vereador Evandro faz o 

uso da palavra cumprimenta a todos e diz que primeiramente gostaria 

de pedir autorização para fazer uma indicação verbal o qual foi 

concedida, em seguida fala da Indicação verbal, dizendo que 

estamos prestes a ter Concurso Público Municipal, e gostaria de 

pedir ao Executivo Municipal através da secretaria de educação, 

caso não haja impedimento legal que seja disponibilizado aos nossos 

munícipes através desta secretária ou até em parceria com as 

direções das escolas estaduais, um curso de semi extensivo voltado 

a preparação da nossa população ao concurso público municipal, e 

diz que é importante preparar nossos munícipes, e em seguida 

convida a todos os demais vereadores a subscreverem junto a 

presente indicação, ainda em tempo gostaria de externar suas 



condolências as famílias das vítimas da nossa cidade vizinha que um 

veículo da saúde sofreu  um acidente, e parabeniza o vereador Mauro 

pela fala, e para finalizar em nome do vereador Jackson que é nosso 

enfermeiro quero parabenizar toda a equipe de Saúde, secretário 

Alex, Joemi e em especial Dr. Hernam pois tem precisado muito do 

Dr. e ele tem atendido bem, tem nos ajudado muito. Na sequência o 

vereador Sidival faz o uso da palavra parabenizando o vereador 

Mauro por ter inaugurado o postinho de saúde no bairro Descampado  

e diz que no que o nobre vereador precisar pode contar com ele, em 

seguida o vereador Ruy fala sobre a indicação do vereador Evandro 

e fala que o nobre vereador está preocupado com nossos munícipes 

e que é de grande valia que essa preparação teria que ter tido antes 

até de abrir o concurso com edital e data de prova, parabeniza o 

vereador Evandro pela preocupação,  e faz uma reclamação sobre 

um munícipe que se queixou que o filho dele tinha quebrado o pé, e 

que na hora do desespero qualquer pai e mãe sai correndo pra 

socorrer  e chegando ao posto de saúde estavam sem máscara e 

uma funcionária o qual ele não quis mencionar o nome gritou com ele 

que não poderia entrar sem máscara no posto de saúde, e pede a 

colaboração do vereador Jackson que faz parte da saúde, que 

nesses casos deveria ter uma caixa de máscara na entrada para 

essas urgências, e que o pai pediu para agradecer o funcionário 

Denis que levantou imediatamente correu e atendeu eles, e faz uma 

explanação sobre o assunto perguntando ao vereador Jackson se 

teria no posto de saúde uma caixa de máscara dísponivel para esse 

tipo de situação. Em seguida o vereador Jackson faz o uso da palavra 

cumprimenta à todos e parabeniza o vereador Mauro pela conquista 

que vinha lutando à anos, e esteve junto com ele na inauguração do 

Postinho e pode ver nos olhos dos pacientes a alegria de ter esse 

espaço apropriado para eles, e ainda em tempo pede ao vereador 

Ruy que após a sessão ele quer saber quem é o paciente e a 

funcionário que fez isso, pois a orientação que eles recebem é que 

se for um caso de emergência temos que deixar entrar e fornecer a 

máscara, pois se o paciente está na rua e acaba se machucando ou 

fratura o pé, vai sair correndo mesmo e não vai lembrar de nada, e 

com o restante dos pacientes a orientação é que tem que ter pois tem 

o ultimo decreto vigente e que muita gente esqueceu mas tem o 

decreto  que na unidade de saúde só é permitida entrada com o uso 



de máscara, então os pacientes que vem para consulta de rotina com 

clínico, eles já vem orientando que tem que trazer a máscara para 

entar e consultar, e quando vem de urgência ou emergência não é 

para barrar, é por isso que pediu para saber quem é o paciente e a 

funcionária para conversar pois não é por isso que vai ficar sem 

atendimento, na sequência o vereador Ruy diz que para não 

constranger vai pedir para o pai conversar com o vereador Jackson 

para esclarecer e faz uma explanação sobre o assunto, ainda em 

tempo o vereador Jackson disse que estava no posto mas que não 

viu o ocorrido, e até mais tarde quando ficou sabendo correu atrás, 

para conseguir a vaga, e fazer o encaminhamento, e que poderiam 

também ter ido fala com ele na hora sobre isso e ambos os 

vereadores Jackson e Ruy fazem uma explanação sobre o assunto. 

Dando continuidade o vereador Ruy fala que outro assunto que quer 

fala é que até parabenizou o vereador Evandro, mas esse outro 

assunto vai do lado oposto do que o vereador Evandro indicou, teve 

dois casos nessa semana que trouxe preocupação, um o cidadão 

cobrou a pessoa por não ter ajudado ele na eleição passada, e diz 

que tem autonomia de falar com o prefeito para falar do seu nome 

para o concurso, e que escuta isso  e todos sabem que hoje ele é 

oposição, e o outro caso chegou hoje de uma outra pessoa chegar 

na casa já em campanha e pedindo voto para os deputados, 

governador da mesma forma, dizendo que pode falar com o prefeito 

sobre indicação para o concurso, então diz que está vendo que o 

concurso está virando uma moeda, e que se chegar um negócio 

concreto para ele que é capaz de até cometer um crime e amarrar a 

pessoa e levar no ministério público, e que os dois vão responder um 

processo, ele por amarrar o cidadão para ir fala o que falou para ele, 

e o Promotor abrir um processo encima do que ele falou, porque se 

for para fazer concurso virar moeda em época de eleição é 

complicado, o munícipio não está participando da eleição tudo bem, 

mas ele tem interesse nos seus representantes que trazem para cá 

suas emendas, seus projetos, e convênios através deles, e que no 

seu ponto de vista o município faz parte sim do calendário, e que vai 

ficar atento a esse tipo de situação, e que quer achar uma pessoa 

mais esclarecida para ficar atenta, para proteger esse pessoal que 

estão esperando a tanto tempo o concurso, tem muitas pessoas 

nossa que está confiante nesse concurso e as vezes são pessoas 



que não são ligados a nenhum de nós que somos políticos, são 

pessoas que não dão valor ao que é a política, são pessoas 

trabalhadoras que se dedicam para suas coisas e daí acontece uma 

troca dessa, e uma pessoa que não tem acesso aos políticos, não 

tem acesso a nenhum meio da administração vão ficar sentidos pois 

estão confiantes, diz também que conversou com o vereador Sandro 

e ele disse que tinha conversado com o Prefeito sobre esse assunto 

se é sério o concurso, e diz que se é sério esse tipo de conversa não 

poderia existir e que temos mais quinze dias de inscrição, e as vezes 

uma bolinha pequena vai se transformar numa bola grande, e se vem 

uma ordem de cima de anulação do concurso vai sair arrumando o 

culpado, ou vai falar que foi o vereador x , ou o morador x que melou 

o concurso, e diz para todos que tem mais acesso que são ligados a 

Prefeitura a tudo que fiquem atentos a isso , que ele  não sabe nem 

qual é a empresa que está patrocinando o concurso, diz que acredita 

que o pessoal da licitação da Prefeitura são pessoas idônias, e 

acredita que estejam fazendo com boa intenção para ajudar a 

resolver o problema que temos, então vamos levar a sério até o final 

para não perder a credibilidade do concurso, não quer que ninguém 

seja prejudicado, diz também que tem uma cargo no concurso que 

exige que a pessoa seja residente no município, e falou sobre a Lei 

Federal que protege essa parte, então aquele que for fazer o 

concurso para aquela área e não é daqui do município que trate de 

arrumar documentação se caso for aprovado para provar que reside 

no minicípio, e isso não quer dizer que ele seja eleitor do município, 

a lei diz que resida no município, não quer dizer que tem que ser 

eleitor do município, mas não votar no município não quer dizer que 

ele não resida aqui, temos muitas pessoas aqui que não conseguiram 

fazer o cadastro de título por falta de comprovante de residência, e 

em seguida alguns vereadores questionam sobre isso , o qual o 

vereador Ruy diz que até já tem impresso a Lei, na sequência o 

vereador Claúdio pede uma parte e diz que deveria saber quem é 

essa pessoa, que acha que vereador não é, que não seria louco de 

fazer isso pois da cassação, que não quer saber se é a favor ou 

contra deveria ver certinho se tem essa moral toda com o Prefeito, 

deveria ver certinho quem é e convocar para vim esclarecer isso, e 

fala para a pessoa como que pode ele prometer isso para um 

cidadão, dizer que tem essa moral com o Prefeito, pois está 



comprometendo o concurso, está manchando o prefeito, manchando 

o próprio nome, pois não sabe que moral é essa para ter um poder 

desse, ai qualquer cidadão que passou na raça, passou porque 

estudou e  fez tudo certinho, pode ser prejudicado porque sai uma 

conversa dessa  do que é ou não é, então tem que ver certinho quem 

falou chamar aqui para contar,  ver  se realmente conversou com o 

Prefeito, se tem essa promessa do prefeito e esclarecer para nós se 

ele teve essa conversa se houve essa promessa ou está de conversa 

fiada que não pode uma coisa dessa, é um crime, e tem que 

esclarecer, em seguida o vereador Sidival diz que nem a Indicação 

do vereador Evandro não é legal por ser um período eleitoral e os 

que vem de fora fazer o concurso vão denunciar, e se alguém de fora 

denunciar da problema, em seguida o Presidente Ruy fala que na 

questão da lei já está em mãos e o secretário faz a leitura da Lei 

11.350 05/10/2006 após a leitura o presidente Ruy diz que ficou 

preocupado quando viu que na área ali tinha que resider no município 

e correu atrás para saber porque o concurso está com essa 

observação, se informou até com o pessoal da Prefeitura e eles 

passaram a Lei que eles se basearam, que é a Lei Federal 11.350, e 

se tem um amparo nessa parte da Lei não é ele que vai questionar a 

Lei Federal, e já que ela foi feita em 2006, corrigindo um outro artigo 

lá atrás da Constituição e no restante do concurso ele não pede 

residente pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar, dando 

continuidade o vereador Jackson diz que ele pode estar errado mas 

acha que o vereador está interpretando errado a Lei, que ela não 

proíbe uma pessoa de fora a fazer o concurso para agente 

comunitário, não é o que ela fala, ela exige que o agente comunitário 

de saúde independente de quem passe no concurso, resida após o 

concurso, que ela more no município inclusive que ela more no bairro 

onde vai trabalha, em seguida o Presidente diz que não é isso que 

está na Lei, nem que está no edital, eles copiaram no edital 

justamente essa daqui e pede para o secretário fazer a leitura da Lei 

novamente, o qual após a leitura o vereador Jackson diz que 

pegando da data da publicação ai é diferente, em seguida o vereador 

Sandro diz que também pediu no Juridíco da Prefeitura não só essa 

mas outras dúvidas, pede até que o Presidente o ajude, e tem outra 

dúvida também, que essa Lei fala de processo seletivo publico e se 

vale para concurso público, pois concurso é Federal, que pode morar 



aqui e fazer lá no Pará um concurso e eles tem que aceitá-lo se tiver 

capacidade e passar no concurso, que essa Lei fala de processo 

seletivo mas é uma dúvida para esclarecer, e fala de outra dúvida, 

onde fala sobre aposentado, que já pediu na Prefeitura e eles ficaram 

de responder e vão mandar com certeza pois vai mandar cobrando 

para saber se aposentado por tempo de serviço não pode fazer, pois 

tem muitos aposentados por tempo de serviço que estão aptos à 

trabalhar e acha que não pode ser vedado o direito de participar do 

concurso, ou se ali diz que é só aposentado por invalidez, pois se a 

pessoa é aposentado por invalidez ela não vai pode participar mesmo 

de outra coisa, que essas são dúvidas que tem, que é mais a título 

de esclarecer o nosso povo que vem perguntar e que é tudo coisa 

boa que está sendo esclarecido , em seguida o vereador Sidival diz 

que sabe que tem três ou quatro pessoas que passaram no concurso 

em Itaóca, inclusive uma é enfermeira padrão e vai trabalhar lá pois 

passou em primeiro lugar e é por isso que diz que concurso não deve 

exigir moradia no minicípio, na sequência o Presidente diz que 

concorda com a questão do vereador Sandro, se caso tiver diferença 

do seletivo com o concurso Público o edital está errado, na questão 

do aposentado as vezes eles colocam de forma errado pelo seguinte 

a questão do aposentado quando ele retorna ao trabalho ele tem que 

abrir mão da aposentadoria, então é uma coisa que eles colocaram 

no edital que não deveria, que automaticamente o INSS cobra e se o 

INSS não cobrar que é o caso da previdência nossa aqui, que temos 

a previdência e o jurídico da previdência do munícipio tem que cobrar, 

então se a pessoa é aposentado a lei federal aqui diz que a pessoa 

está retornando as atividades o ela tem que optar, então essa 

situação ele correu atrás para saber, que outro dia chegou um 

menino para ele, e disse que não conseguiu transferir o título para cá 

e estava preocupado e fazer o concurso, e que acabou esquecendo 

de perguntar se era para agente comunitário ou agente de endemias, 

mas que nas outra áreas nada impede de ser de fora e faz uma 

explanação sobre o assunto, em seguida o vereador Sandro diz que 

pelo jeito que está na Lei tudo é questão de interpretação Jurídica, 

porque pode entender também que resider na área da comunidade 

que atuar desde a data de publicação da data do processo seletivo 

público, então saiu o edital e ele passou para a região A, então eu 

tenho que estar morando na região depois do resultado, em seguida 



o vereador Jackson diz que a pessoa quando vim assumir o cargo 

tem que estar morando na região, na sequência o vereador Sandro 

fala assim, digamos que na hora que sair o edital, a pessoa passou 

e está desiguinado para trabalhar na Barra grande, então ele tem que 

dar um jeito de morar lá, para ficar mais próximo da comunidade em 

que vai trabalhar, em seguida o Sr. Presidente  diz que essa questão 

que devia ter uma observação, fazer uma errata encima, pois tem 

muitas pessoas que vão ficar barrado, porque está escrito no edital 

que ela tem que resider na comunidade desde a data do edital, mas 

não fala se é apartir do edital de inscrição, ou edital de convocação, 

ai cai no que o vereador Sandro falou que é questão de interpretação, 

ainda em tempo o Presidente pede ao secretário para fazer a leitura 

em uma decisão do Juíz encima dessa mesma questão do concurso, 

após a leitura o vereador Sidival fala que todos aqui inclusive o 

Prefeito Municipal temos que tomar muito cuidado pois  estamos no 

período eleitoral, e temos que tomar cuidado com mentiras, fofocas, 

fake News. Ato contínuo o vereador Sandro diz que não ia falar nada 

mas que é sério essa denuncia pois o concurso nem fechou as 

inscrições e já estão falando que está deturpado, então é uma 

acusação infundada, no decorrer das coisas se tiver alguma dúvida 

e chegar alguma coisa palpável nós temos que abrir uma CPI, temos 

que trazer a pessoa que falou para descobrir quem que é, porque é 

fácil jogar conversa, tem gente que só quer tumultuar e que prometeu 

que não ia entrar nessa discussão pois o concurso é uma coisa 

maravilhosa, é uma forma que precisa para dar dignidade para as 

pessoas que passam no concurso, pois ele tem estabilidade, uma 

renda fixa e complementa fazendo uma explanação sobre o assunto. 

Em seguida o Presidente complementa dizendo  que sempre lutou 

para ter concurso, e que a uns noventa dias teve aqui nessa Casa de 

Leis um Projeto seu reprovado, sobre a criação de um cargo efetivo 

para a Câmara, e para ser efetivo tem que ser através de concurso, 

e que luta sempre por isso e confia no Prefeito e na empresa que 

está fazendo o concurso então trouxe esse alerta, gostou do que 

ouviu de todos, e faz uma explanação sobre o assunto, na sequência 

o vereador Evandro faz o uso da palavra dizendo que  o Presidente 

no começo fez uma afirmação que existe pessoas capitaneando 

votos usando o Concurso Público,  ao final o Sr. Fala que está 

fazendo um alerta para que não ocorra essas coisas e que gostaria 



de entender caso seja um alerta tudo bem, mas se for uma afirmação 

que aconteceu ele compactua com as palavras do vereador Claúdio 

para que seja trazido nomes, para poder convocar e para que não 

pare nenhum tipo de falta de lesura ao concurso e por final 

aproveitando de igual maneira a jocosidado com qual o Sr. usou 

referente a sua indicação e gostaria de colaborar também com a 

indicação do Presidente e dizer que vai sim chegar lixeiras em todos 

os bairros e que só nesse primeiro lote foram adquiridos mais de 

sessenta lixeiras, mas diz que não vai chegar caixão de lixo  e sim 

lixeiras, ainda em tempo o Presidente afirma que diz caixão porque 

ele fica na beira das ruas, as que são de plásticos que as pessoas 

podem guardar em casa chama de lixeiras, mas tem moradores que 

pegam geladeira para jogar lixo outras  fazem de um cercado de 

madeira em cima de tripré  e lá depositam seus lixos e faz uma 

explanação sobre os questionamento do vereador Evandro. Ninguém 

mais fazendo o uso da palavra marca a próxima sessão ordinária 

para o dia 13/09/2022 e encerra a presente sessão que ao seu final 

vai assinada pelo Sr. Presidente e o sr. secretário.  
 


