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1ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  16 DE FEVEREIRO 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 16/02/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:06hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza 
                                               2º Secretário – Benício da Conceição Braga  

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Claudenor Alves da Silva 
03. Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
04. Paulo Sérgio de Andrade 
05. Robson Monteiro Santiago 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Gilson Sousa de Oliveira e Mardonio Jhones Martins Duarte. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Tiago, 1,1-5.  
 

EXPEDIENTES: 
1. Ver. Evandro de Lima:  Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa, que por motivo de saúde não 

poderá participar da referida sessão. Conto com a compreensão dos nobres colegas vereadores na 
aprovação desta justificativa. 

2. Ver. Francisco Valdeniso: Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Mardônio Jhones que 
está fora da sede do município à serviço de seu mandato.  

As justificativas foram aprovadas por unanimidade. 
O Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença dos secretários Municipais Jean Jaime, 

secretário Municipal de Finanças e Warle Freitas, Secretário Municipal de Obras. Em seguida justificou 
a ausência do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Artemes Oliveira, informando que o mesmo enviou 
mensagem justificando que não poderia participar da referida sessão por encontrar-se com 
problemas de saúde. 

3. Ofício Nº 006/2022, da Presidente do Conselho Municipal de Educação, Sra. Alecsandra 
Barroso Portugal Del Piero, encaminhando cópia do Calendário Escolar/2022 aprovado pelo 
CME e a Resolução Nº 011/2021. 

4. Ofício Nº 030/2022, do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhado 
a Lei Nº 402/2021, de 25 de janeiro de 2022, declara de utilidade pública para o município, a 
Associação “A Mão amiga Ipixuna do Pará’ e dá outras providências. 

5. Ofício Nº 511/2021, do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhado 
o Projeto de Lei Nº 039/2021, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a alienar 
imóvel Público, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as 
Endemias de Ipixuna do Pará(AACSEIP). 
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PARA ENCAMINHAMENTOS ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 039/2021, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a alienar 

imóvel Público, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias 
de Ipixuna do Pará(AACSEIP). 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
 

1. REQUERIMENTO Nº 001/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, visando a construção de uma 
escola no loteamento que originou o Bairro Planalto, na margem esquerda da estrada que liga 
a comunidade Canidezinho. 

2. REQUERIMENTO Nº002/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, reivindicando a construção da 
Quadra Poliesportiva da Escola Raimunda Maia, do Distrito Novo Horizonte. 

Autor: Sobre a escola do Bairro Planalto, informo que já está sendo construída as casas das famílias 
que moravam na área de alamento do Bairro Beira Rio e acho justo construir uma escola para aquela 
população, uma vez que as escolas do centro ficarão muito distantes para o deslocamento dos alunos. 
Em relação a quadra da Escola Raimunda Maia, também acho justo levar esse benefício aos alunos, 
pois eles não dispõem de um espaço adequado para a prática esportiva e, principalmente da 
disciplina de educação física. Conto com o apoio na aprovação dessas duas matérias. Obrigado! 

3. REQUERIMENTO Nº 003/2022 – Vers. Antonio dos Santos Mendes, Fábio de Almeida Souza, 
Francisco Valdeniso Freitas da Silva, Mardonio Jhones Martins Duarte e Robson Monteiro 
Santiago, requerendo junto ao Deputado Estadual Chamonzinho/MDB a doação de 
50(cinquenta) rabetas(canoas motorizadas), via emenda parlamentar para distribuição às 
famílias ribeirinhas de Ipixuna do Pará. 

Ver. Robson Santiago: Agradeço a presença de todos que aqui vieram acompanhar nossa sessão. 
Estivemos ontem na capital em uma agenda com o Deputado Estadual Chamonzinho e ele se 
prontificou em ajudar o nosso município em relação a esse nosso pedido. Apresentando esse 
requerimento vamos encaminhar ao Deputado e com a graça de Deus vamos conseguir esse benefício 
aos ribeirinhos que tanto necessitam. Obrigado! 

Os vereadores Antonio dos Santos e Francisco Valdeniso, contribuíram com a defesa da 
matéria e parabenizou ao Deputado Chamonzinho pela atuação no Estado do Pará, e em especial ao 
município de Ipixuna. 

4. REQUERIMENTO Nº 006/2022 – Ver. Railton da Silva, requerendo a aquisição de um barco 
adaptado para receber as instalações de uma unidade básica de saúde, para atender as famílias 
ribeirinhas nas especialidades que são características de uma UBS. 

5. REQUERIMENTO Nº 007/2022 – Ver. Railton da Silva, requerendo do setor competente a 
adequação do centro de Covid para funcionamento de um Centro de Diagnóstico. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Cumprimento a todos que estão nas redes sociais 
acompanhando nossa sessão e demais visitantes que estão conosco nesta Casa. Nesta primeira sessão 
de 2022, venho apresentar estas duas matérias na esperança que sejam executadas pelo Gestor 
Municipal. Nesta oportunidade uso a frase do nobre ver. Fábio de Almeida “a gente põe nossos 
sonhos no papel”. Então, vendo a necessidade da concretização desses sonhos, precisamos acreditar 
que esses sonhos podem se tornar realidade. Quero pedir aos meus nobres colegas vereadores que 
me ajudem na aprovação desses requerimentos, requerimentos estes que muito beneficiarão nossa 
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população ipixunense. 
Os Vereadores Antonio dos Santos, Francisco Valdeniso e Fábio de Almeida, parabenizaram o 

autor das matérias e pediram autorização para assinar, pela importância que as mesmas apresentam. 
 

6. REQUERIMENTO Nº 008/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a implantação 
da energia solar para atendimento de moradores da Comunidade TUJUJU. 

7. REQUERIMENTO Nº 009/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, para que viabilize a 
substituição de toda a rede do Sistema de Abastecimento de água nas comunidades ribeirinhas 
NANAÍ, GIABAL, JOÍRA, MAMORANA, TUJUJU e QUAINDEUA. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! O requerimento 008 é uma reiteração e na minha defesa 
informo que o sistema de energia solar seria o meio mais viável para atender aquela população, pois a 
comunidade Tujuju é de difícil acesso. Podemos até sonhar, mas acho difícil a Equatorial disponibilizar 
esse serviço, então, a implantação de placas solar seria a melhor alternativa e somente o Poder 
Executivo poderá fazer um estudo e quem sabe futuramente levar esse sonho aqueles moradores. Em 
relação a substituição de toda rede do sistema de abastecimento de água nas comunidades que o 
requerimento 009 menciona, nada mais é porque essas instalações foram feitas há mais de uma 
década e com isso vem apresentando sérios problemas. Sem contar que umas foram colocadas de 
forma indevida, ou seja, na superfície do solo. Peço aos meus colegas vereadores que me ajudem na 
aprovação destas duas matérias.  

Na defesa das duas matérias apresentadas pelo Ver. Antonio dos Santos, os Vers. Evandro de 
Lima e Railton da Silva parabenizaram o autor das matérias e pediram autorização para assinar. 

8. REQUERIMENTO Nº 010/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a reforma da 
escola da comunidade Aparecida. 

Autor da matéria: Hoje fiquei feliz pelo retorno das aulas em nosso município. Quero aqui 
parabenizar a gestão Municipal e a secretária de educação pelo esforço ao tão sonhado retorno às 
salas de aula. Apresento este requerimento, uma vez que em visita a comunidade Aparecida também 
visitei a escola, inclusive fiz algumas imagens sobre a situação do prédio onde as aulas são 
ministradas, por isso venho requerer do Prefeito Municipal Artemes Oliveira que proceda a reforma 
da escola daquela comunidade. A parte elétrica está toda danificada, mesmo não tendo aula no 
período noturno é ruim um local com pouca luminosidade. A escola não tem bebedouro e os 
banheiros estão em situação precária. Peço o apoio dos meus colegas vereadores na aprovação deste 
humilde requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito que o quanto antes possa fazer esta reforma. Boa noite a 
todos! 

9. REQUERIMENTO Nº 011/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, reivindicando a reforma do 
galpão onde funciona a escola provisória da Comunidade COERA. 

Autor da matéria: Visitando a comunidade Coera, percebi que o galpão onde as aulas são ministradas 
é inaceitável, mas na ausência de um prédio próprio, as aulas são ministradas em um galpão que por 
sinal está até sem telhado, pois foi desmontado, impossibilitando de nossas crianças ter uma 
educação de qualidade conforme está na Constituição Federal. Peço aos colegas que me ajudem na 
aprovação. Muito obrigado e boa noite a todos! 
Ver. Claudenor Alves:  Parabenizo o vereador pela matéria apresentada. Ano passado fizemos um 
requerimento pedindo a construção de uma escola para aquela comunidade, eu e o Ver. Fábio 
fizemos em conjunto, e hoje Vossa Excelência apresenta novamente este mesmo pedido. Vamos 
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torcer para que aquela escola seja construída. Peço para assinar. 
 

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: Sem matérias para a Ordem do Dia: 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Boa noite a todos! Meus amigos, estou muito feliz por 

retornar aos trabalhos nesta Casa, mesmo tardia, pois infelizmente é o Regimento Interno que a 
gente segue, ou seja, o 1º Período Legislativo inicia dia 15/02. Sinceramente, eu não concordo e mais 
uma vez venho convidar aos vereadores para podermos fazer as atualizações. Todos nós somos 
sabedores que não tivemos atividades no Plenário no recesso parlamentar, mas nossos trabalhos nas 
comunidades continuaram. Em nosso primeiro ano, 2021, apresentamos mais de 300 requerimentos 
e sei que este ano vamos apresentar muitas reiterações, pois é impossível um gestor executar tantas 
demandas. Quero fazer um agradecimento especial ao Deputado Estadual Chamonzinho que nos 
atendeu muito bem em seu gabinete parlamentar. Levamos algumas demandas, inclusive, algumas 
até já foram encaminhadas. Somos conscientes que cada um de nós temos nossos candidatos 
estaduais, e quem dera se todos fizessem esse tipo de atendimento. Esse ano é o ano de fazermos 
nossas escolhas de quem irá governar nosso Estado, nosso País e quem irá representar nosso Estado 
na esfera Estadual e Federal. Vamos ter consciência e eleger candidatos que ajudam nosso município 
a crescer. Mais uma vez desejo um bom retorno aos profissionais da educação e aos alunos que 
iniciaram o ano letivo de 2022, pois foram dois anos longe do ambiente escolar. Desejo um ano 
abençoado a todos. 

2. Railton da Silva: Boa noite a todos! Também concordo com o vereador Robson sobre a 
reformulação do Regimento Interno. A gente precisa abreviar nosso retorno à esta Casa de Leis. Fica 
muito prolongado o recesso parlamentar. Agradecemos a Deus por retornarmos aos trabalhos e que 
Ele abençoe este ano que está iniciando. Parabenizo ao prefeito pela sanção da Lei “A Mão amiga 
Ipixuna do Pará”. Infelizmente não foi possível a presença do prefeito Artemes Oliveira, por 
encontrar-se doente. Agradeço ao presidente pelo presente da agenda e que Deus nos abençoe 
sempre! 

3. Ver. Paulo Sérgio: Boa noite! Em nome do Presidente Fábio de Almeida, saúdo meus colegas 
vereadores, funcionários e demais pessoas que vieram acompanhar nossa sessão e aos demais que 
estão acompanhando pelas redes sociais. Hoje pela manhã eu li um texto e achei muito interessante, 
inclusive faço questão de fazer a leitura nesta oportunidade que me é concedida. Para mim é uma 
ótima reflexão. A gente percebe que muitas pessoas não dão valor ao voto que confiou em alguém, 
ou seja, não estão nem aí, mas precisamos valorizar essa arma importante que temos em nossas 
mãos, que é o nosso voto. A gente precisa pensar bem em quem escolhemos para governar nosso 
Município, Estado e País. Ângelo Ferrari também conseguiu várias rabetas e muitas novidades virão 
por aí. Que Deus nos abençoe sempre. Boa noite a todos! 

4. Ver. Evandro de Lima: Minha fala é para informar sobre uma situação que está se arrastando 
há dias em Novo Horizonte e todos os dias recebo reclamações dos funcionários e pacientes sobre a 
situação de uma sala no Posto de Saúde PA Candiru, que está com o sistema de climatização em 
péssimas condições de funcionamento, inclusive é a sala que guarda as vacinas. Os banheiros não 
estão prestando. Já estou socializando com os nobres vereadores que se as medidas não forem feitas, 
vamos nos reunir para conversar com as autoridades responsáveis por essa situação. Peço ao Exmo. 
Sr. Prefeito que se está ainda está assistindo nossa sessão que tome as providências necessárias para 
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que estes pedidos sejam atendidos. Quero agradecer a presença de todos, aos meus assessores e 
minha esposa. Muito obrigado pela presença de todos. 

5. Ver. Benício Braga:  Minha felicidade de vim a esta Casa é imensa e sei que todos se sentem 
felizes em poder retornar. Hoje venho falar sobre a questão da falta de emprego em nosso município. 
Sabemos que o nosso prefeito não tem condições mínimas de atender a todos, oferecendo vagas de 
emprego. Precisa que a agricultura seja fortalecida. O que estamos vendo são muitos agricultores com 
suas famílias migrando para a sede do município, simplesmente para ganhar um salário mínimo, 
trabalhando numa porta de escola, posto de saúde, prefeitura, etc. eles fazem isso porque não estão 
tendo condições de manter suas terras e se houvesse o incentivo, a realidade era outra. É complicado 
a quantidade de pessoas que nos procuram para conseguir um emprego, mas infelizmente a 
prefeitura não suporta empregar tanta gente, ou melhor, não é permitido ultrapassar o limite com 
folha de pagamento porque quem vai responder judicialmente é o prefeito. Parabenizo ao Prefeito e 
a secretária municipal de educação pelo retorno às aulas e que Deus possa abençoar a todos os 
profissionais e alunos do nosso município. Em relação ao Corona Vírus, nós pais precisamos nos unir 
para ajudar a erradicar essa doença. Os pais precisam incentivar seus filhos a obedecer aos 
professores quando forem alertados sobre o uso das máscaras, álcool em gel e outros cuidados para 
evitar uma possível infecção. No mais, quero somente agradecer a Deus por tudo que Ele nos 
concede. Boa noite! 

6. Ver. Antonio dos Santos:  Agradeço ao prefeito, secretária de educação e todos que estão 
empenhados para que as aulas possam começar e com qualidade. Que Deus abençoe nossas crianças 
para que as aulas realmente continuem a acontecer e que esta doença possa ser exterminada do 
mundo. Que todos permaneçam unidos, um defendendo o outro e que Deus nos abençoe sempre! 

7. Ver. Fábio de Almeida:  Boa noite! Agradeço a presença de todos que estão acompanhando 
nossa sessão nesta Casa e através do link. Agradeço aos funcionários desta Casa pelo apoio e 
dedicação às suas funções, que sem eles os trabalhos não aconteceriam. Muito Obrigado! Agradeço a 
minha esposa e minhas filhas que hoje vieram acompanhar nossa sessão. Quero aqui frisar sobre a 
reunião que tivemos com alguns professores do nosso município, vereadores e os senhores Alexandro 
Oliveira – Presidente do FUNDEB e o Sr. Ednaldo Colares – Presidente do Sindicato os Professores, 
ambo e Paragominas. Na oportunidade foram esclarecidas muitas dúvidas em relação ao reajuste dos 
salários dos professores. Informo que a reunião era somente com os vereadores e os representantes 
dos sindicatos locais, mas uns professores pediram para participar e eu jamais iria dizer não. A 
reunião foi somente para tirar algumas dúvidas sobre o reajuste dos 33,24% do piso salarial dos 
professores. Senhores vereadores, não estou presidente para ser o melhor que ninguém, mas cumprir 
com meu dever de ordenador de despesas e cuidar muito bem de Vossas excelências. Outra coisa, a 
covid 19 ainda não acabou, vamos continuar nos cuidando. Agradeço ao prefeito pela mensagem 
justificando sua ausência, que por motivos de saúde não foi possível participar desta sessão. Peço a 
Deus que restaure sua saúde. Para finalizar farei a leitura da mensagem que deixo nas agendas para 
cada um de Vossas Excelências. Agradeço a Deus por estar conduzindo os trabalhos nesta Casa e toda 
Honra e toda Glória seja dado a Ele, sempre a Ele. Boa noite a todos! 

Nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. 
Fábio de Almeida Souza, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convocou os Excelentíssimos 
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 23 de fevereiro de 2022, em horário 
regimental. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                          Ver.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  
                 1º Secretário                                                                                         2º Secretário 
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1ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 16/02/2022 
 

LISTA DE FREQUÊNCIA 
 

Nº VEREADORES ASSINATURA 

1.  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

2.  
BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

3.  
CLAUDENOR ALVES DA SILVA  

4.  
EVANDRO DE LIMA SOUZA  

5.  
FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  

6.  
FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA  

7.  
GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  

8.  
MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE  

9.  
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE  

10.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

11.  
RAILTON DA SILVA  

 


