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3ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 09 DE MARÇO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 09/03/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:55hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza 
                                               2º Secretário – Antonio dos Santos Mendes(em exercício) 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
02. Mardônio Jhones Martins Duarte 
03. Paulo Sérgio de Andrade 
04. Robson Monteiro Santiago 
05. Railton da Silva. 

 
Vereadores ausentes: Benício da Conceição Braga, Claudenor Alves da Silva e Gilson Sousa de 
Oliveira.  
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva 2 Crônicas, 14,1-6.  
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Fábio de Almeida: Justifico a ausência do Ver. Claudenor Alves, que ainda se encontra em 
recuperação. 

A justificativa foi aprovada por unanimidade. 
 

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

1. INDICAÇÃO Nº 01/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo que o executivo formalize 
junto a sua equipe técnica a elaboração de Projeto de Lei, cuja finalidade é de se instituir no 
município a Lei dos Benefícios Eventuais, baseado no anteprojeto anexo a Indicação. 

2. REQUERIMENTO Nº 027/2022 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
perfuração de um Poço artesiano na expansão da Comunidade São José, PA Enalco e que seja 
ainda construída seu microssistema de abastecimento de água. 

3. REQUERIMENTO Nº 028/2022 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, reivindicando a 
perfuração de um poço artesiano na Comunidade Nova Aliança(Ramal do seu Milton), PA 
Enalco. Que seja ainda construída seu microssistema de abastecimento de água. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! São duas matérias destinadas ao Polo Enalco, sendo de 
extrema importância para aqueles moradores. Desde já conto com o apoio dos nobres vereadores na 
aprovação das mesmas e a quem desejar pode assinar comigo, agradeço. 
Ver. Francisco Valdeniso: Parabenizo o autor das matérias. Peço para assinar. 
 

4. REQUERIMENTO Nº 029/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, Helder barbalho, para que possa enviar esforço juntamente com a 
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Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania-SEAC, visando a implantação em Ipixuna do 
Pará do Programa Usina da Paz(TerPaz). 

Autor da matéria: Boa noite aos meus nobres colegas vereadores, funcionários e demais pessoas que 
nos acompanham nesta Casa e nas redes sociais. A iniciativa desta matéria, junto ao Governador do 
Pará é pela esperança de que a interiorização do Programa TerPaz venha garantir maiores 
expectativas de vida ao povo ipixunense. Obrigado pelo apoio na aprovação. 

5. REQUERIMENTO Nº 030/2022 – Vers. Fábio de Almeida Souza e Mardônio Martins Duarte, 
requerendo a construção de uma Praça no Bairro João Paulo II, juntamente com um Parquinho 
Infantil, na área em frente a caixa d’água. 

Ver. Fábio de Almeida:  A construção dessa praça no Bairro João Paulo II, será a realização de um 
sonho para seus moradores, haja vista que sem a opção de espaço para confraternização entre 
amigos, recorrem a outros bairros. Eu o nobre vereador Mardônio, contamos com o apoio dos nossos 
colegas vereadores e com a força de vontade do gestor municipal na execução desta tão sonhada 
obra. Obrigado 

6. REQUERIMENTO Nº 033/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, reivindicando as medidas 
necessárias que viabilize a reforma das escolas das comunidades Nanaí, Goiabal e Joíra. 

7. REQUERIMENTO Nº 034/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo que o Poder 
Executivo viabilize as reformas das estruturas das caixas d’água das comunidades Goiabal, 
Tujuju e Quiandeua. 

8. REQUERIMENTO Nº 035/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
de uma Quadra de Futebol de Areia na Comunidade Quiandeua. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! Esses três humildes requerimentos são reiterações e de 
grande valia para essas comunidades tão distantes da sede da sede do município. O Prefeito já fez 
algumas obras naquela região, mas estamos requerendo esses pedidos para que o quanto antes 
possam ser executados pela gestão municipal. Na comunidade Tujuju, já tem o poço, mas não há 
estrutura para a caixa d’água. Conto o apoio dos nobres colegas vereadores e parabenizo os 
vereadores que já apresentaram matérias para a população dessas regiões que hoje estou 
requerendo benefícios. Obrigado a todos pelo apoio. 

9. REQUERIMENTO Nº 036/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a aquisição de 
um terreno para o prolongamento da Avenida Flores da Cunha – Distrito Novo Horizonte, com 
ampliação até a estrada vicinal de acesso a Zoa Rural. 

10. REQUERIMENTO Nº 037/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, objetivando a construção do 
muro da Unidade Básica de Saúde-UBS da Vila das Palmeiras, Distrito Canaã. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Em primeiro lugar agradeço a Deus por mais uma sessão e 
por estarmos reunidos nesta Casa. Em seu nome, presidente, Ver. Fábio de Almeida, cumprimento os 
nobres pares. Em nome do nosso presidente do partido – DEM, Dênis Falcão, saúdo a todos. Em 
referência a Rua Flores da Cunha, venho aqui relatar que o gerente da Loja Firmelar, Sr. Natan 
também sugeriu sobre o prolongamento dessa Avenida na qual o requerimento 036 está se referindo. 
Para que isso ocorra precisa-se passar por dentro da propriedade rural do Sr. Rui, mas em conversa 
com aquele proprietário, haveria sim a possibilidade de um entendimento para que o executivo 
pudesse fazer esta obra. Em relação a construção do muro da UBS da Vila das Palmeiras, se faz 
necessária pois a unidade fica muito próximo do local onde funciona um bar e a noite torna-se  
perigoso para as pessoas que precisam ir até aquela unidade. Os funcionários se preocupam muito 
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com essa situação. Então, a construção desse muro ajudará a preservar o seu patrimônio da invasão 
de animais e principalmente de pessoas não autorizadas fora do seu horário de funcionamento. 
 

11. REQUERIMENTO Nº 038/2022 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo que proceda a 
retirada de fiação da rede elétrica da Avenida Flores da Cunha, Distrito Novo Horizonte, que 
passa acima de residências daquele logradouro, e siga o curso normal do outro lado da mesma 
avenida. 

Autor da matéria: Em seu nome presidente, Ver. Fábio de Almeida, cumprimento a todos os senhores 
vereadores e em nome da minha esposa Maria Letícia, quero parabenizar não só as mulheres do 
nosso município, mas de todo o mundo, pelas conquistas e liberdades de expressão já conquistadas 
ao longo dos tempos. Em nome do meu assessor Waldeci, cumprimento a todos que estão assistindo 
nossa sessão nesta Casa. Meus nobres colegas vereadores, esse pedido é uma reivindicação dos 
moradores que me solicitaram para que aquela rede de alta tensão seja retirada de cima de suas 
residências. Que possa ser transferido para o outro lado da rua. Isso tem causado indignação dos 
moradores, então venho requerer que o Exmo. Sr. prefeito, junto a equatorial possa solucionar esse 
problema que está há anos causando tormento aos moradores daquela avenida. Conto com o apoio 
dos nobres colegas vereadores. 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o ver. Evandro pela matéria. Realmente aquela rede de alta tensão 
gera risco aquelas famílias. A Rua Flores da Cunha é a rua mais larga de Novo Horizonte. Foi feita duas 
redes porque se colocasse em um só lado, a rua ficaria muito escura, mas com o passar dos anos 
nunca fizeram nada para que fosse retirada de cima das residências, oferecendo risco de choque e em 
caso de rompimento, ocasionar vítimas fatais. Com certeza vamos buscar junto ao executivo e a 
empresa equatorial uma solução para esta problemática. Conte com meu apoio Ver. Evandro. 

12. REQUERIMENTO Nº 039/2022 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que se 
construa a pavimentação do final da Av. JK com blocos sextavados, até o limite com a rodovia 
BR 010. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Fiz esse humilde requerimento pedindo a pavimentação da Av. 
JK, por entender que o asfalto do referido logradouro nunca foi concluído e hoje venho requerer do 
Poder Público que esse serviço seja finalizado com blocos de concretos sextavados. Peço apoio dos 
meus nobres colegas vereadores na aprovação desta matéria. Obrigado! 
 
 

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

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. RAILTON DA SILVA: Nesta oportunidade, quero em nome da minha filha Laura, 
parabenizar todas as mulheres pelo seu dia comemorado ontem. Venho nesta plenária também falar 
um pouco sobre uma situação, ou seja, em nosso município tem muitas ocupações de terras e acho 
que temos uns 09 assentamentos ou mais e recentemente uma dessas ocupações foi pega de 
surpresa, quando foram informados que tem um prazo de 90 dias para desocupar umas terras da 
região da Balalaica, mas especificamente B1, B2, Roça Queimada, Bananal e até a própria sede, onde 
podemos dizer que são terras indígenas. A gente baseia que tem mais de 200 famílias que moram 
dentro dessa área. É uma preocupação de todos e que dentro de 90 dias não for dada uma solução 
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teremos um grande problema, pois não sabemos onde iremos colocar essa quantidade de pessoas, 
pois os mesmos não tem para onde ir. Sabemos que quando se trata de terras indígenas e Ordem 
Judicial é complicado. O antropólogo já foi fazer um levantamento sobre a quantidade de pessoas que 
tem dentro da área. Quem tem contato com os Deputados Federais que nos ajudem a tentar resolver 
essa situação, haja vista que é questão de humanidade que estamos acompanhando e buscando 
soluções para essa problemática. Sobre a operação tapa-buraco, em nosso município, já foi assinado a 
ordem de serviço para reiniciar as obras. Algumas ruas serão recapeadas e serão 5 km de asfalto. 
Amanhã já começa o serviço. Em relação a roçagem nos órgãos públicos, ainda terei resposta da 
secretaria. Falando sobre o reajuste salarial dos professores, eu entendo perfeitamente que é um 
direito deles e precisam lutar, mas o que dá medo é que isso pode virar uma “bola de neve”, ou seja, 
a gente vem lutando há anos pelo reajuste da categoria da saúde, mas até agora não conseguimos. 
Recentemente tivemos uma conversa com o secretário de finanças e já foi sinalizado que já foi feito 
um estudo para que seja feito o reajuste não só dos técnicos, mas de toda classe da saúde. Vamos 
torcer para que isso aconteça. Fiquei muito triste quando em redes sociais fomos chamados de 
ladrões, mas todos nós sabemos da nossa fidelidade ao povo, votamos nas matérias por convicção e 
não por ser comprados, como muitos dizem por aí. Parabenizo cada um dos senhores vereadores que 
estão trabalhando nesta Casa e que continuemos firmes na nossa missão. O importante é que Deus 
sabe de todas as coisas e tudo que fazemos é para o desenvolvimento do nosso município. Sei que 
nenhum vereador nesta Casa agiu de má fé com nenhuma categoria. Um abraço a todos e fiquem 
com Deus. 

2. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Aproveito a oportunidade para convidar a todas as mulheres 
para o reinício da ginástica para todos. Amanhã será no Distrito Novo Horizonte a comemoração ao 
Dia Internacional das mulheres, com certeza será um evento brilhante e satisfatório a todos. Faço um 
agradecimento primeiro ao Prefeito Artemes Oliveira por ter solucionado o problema de algumas 
comunidades, que não eram contemplados com o carro para transportar os doentes à sede do 
município. Hoje externo esse agradecimento também ao secretário de saúde, Salomão. Fica meus 
agradecimentos pela sensibilidade e humanidade àquelas pessoas que tanto precisam do nosso 
apoio. Fomos as comunidades para levar essa notícia e eles ficaram felizes e agradecidos. Fiquem com 
Deus e um bom regresso as nossas residências. 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Parabenizo os vereadores pelos requerimentos apresentados 
e aprovados nesta sessão. Ver. Railton, também estou muito preocupado com a situação sobre a 
reintegração de posse da área da Região da Balalaica. Sobre o reajuste dos professores, acho justo 
eles correrem atrás de seus direitos. Acredite que as críticas sempre terão e temos que ter sabedoria 
para absorvê-las sem nos deixar abalar. Sobre o Projeto de Lei do reajuste da guarda municipal, a 
matéria não foi protocolada na Casa antes desta sessão, por isso não entrou na pauta, mas vamos sim 
colocar na próxima sessão do dia 16 de março. Agradeço as mulheres desta Casa pelo apoio e 
compromisso em suas funções. Fiz uma homenagem as mulheres porque sou cercado por elas e 
sempre estão me ajudando nas atividades diárias. Agradeço as pessoas presentes e as pessoas que 
nos acompanham pelas redes sociais, inclusive de outro Estado. Meu muito obrigado! 

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 e demais participantes, para a próxima Sessão Ordinária no dia 16 de março de 2022, em 
horário regimental. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                          Ver.  ANTONIO DOS SANTOS MENDES  
                   1º Secretário                                                                           2º Secretário, em exercício 
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3ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 09/03/2022 

 
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  

 


