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5ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 23 DE MARÇO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 23/03/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:12hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Evandro de Lima Souza(em exercício) 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Robson Monteiro Santiago (em exercício) 
                                               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. Gilson Sousa de Oliveira 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Mardônio Martins Duarte 

 
Vereadores ausentes:  Fábio de Almeida Souza e Railton da Silva.  
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva Salmo 73,1-4. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 170/2022, do Prefeito Municipal Artemes de Oliveira, encaminhando a Lei Municipal 
Nº 404/2022, que concede reajuste no vencimento-base dos servidores ocupantes do cargo de 
Guarda Municipal. 

 Ofício Nº 173/2022, do Prefeito Municipal Artemes de Oliveira, encaminhando o Projeto de Lei 
Nº 004/2022, institui o curso Pré-Vestibular gratuito no Município de Ipixuna do Pará e dá 
outras providências. 

 Ver. Robson Santiago:  Justifico a ausência do Ver. Railton da Silva que estar na capital do 
Estado a serviço do seu mandato. Desde já conto com a aprovação dos nobres pares. 

A justificativa recebeu aprovação unânime. 
A ausência do Vereador Fábio de Almeida Souza, foi justificada devido ter se ausentados da 

sede do município na presente data, com autorização da Mesa Diretora, através de portaria 
devidamente publicada na Casa. 

 

PARA ENCAMINHAMENTOS ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei 004/2022, institui o Curso Pré-vestibular gratuito no município de Ipixuna do 

Pará e dá outras providências. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 024/2022 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, reivindicando a construção de 

uma escola de Ensino Infantil no Bairro Paraubá. 
2. REQUERIMENTO Nº 025/2022 – Vers. Evandro de Lima Souza e Gilson Sousa de Oliveira, 
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requerendo a destinação de recursos de emenda parlamentar objetivando a aquisição de uma 
ambulância para o município de Ipixuna do Pará, através da Exma. Sra. Mechele Begot, 
Deputada Estadual. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! Estendo meu abraço a todos que acompanham nossa sessão. 
Sobre a construção de uma escola no Bairro Paraubá se faz necessária uma vez que as crianças para 
poder estudar se deslocam até o centro da cidade e com essa construção, certamente atenderá 
inclusive os alunos dos bairros vizinhos. Sobre o requerimento 025, fizemos esse requerimento 
porque já havíamos articulado com a Deputada Michele Begot, e ela entendeu a importância de fazer 
uma emenda para a aquisição dessa ambulância para nosso município. Muito me alegro pelo 
compromisso a atuação que esta Deputada tem demonstrado em nosso Estado, em especial em 
nosso município. Deixo aqui sob as vossas excelências para aprovação e quem quiser assinar conosco, 
fiquem à vontade. Boa noite a todos! 
Ver. Evandro de Lima: Parabenizo o nobre vereador Gilson Sousa por pedir humildemente a 
construção da escola no Bairro Paraubá onde irá beneficiar outros bairros vizinhos. Fica meu inteiro 
apoio. Tenho certeza que a nossa deputada Michele Begot irá atender a esse nosso pedido.  

3. REQUERIMENTO Nº 043/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção de 
uma Quadra de Futebol de areia na Comunidade São João Batista, região do Maracaxi. 

Autor da matéria: Com certeza todos nós já pedimos matéria desta natureza e hoje venho mais uma 
vez pedir ao Exmo. Sr. Prefeito que possa atender a comunidade São João Batista(Maracaxi) com a 
construção de uma quadra de futebol de areia, pois assim como diversas comunidades, essa 
comunidade ainda não dispõe de um espaço digno para o esporte e o lazer de seus moradores. 
Ver. Claudenor Alves. Parabéns Ver. Robson Santiago pela importante matéria apresentada, pois 
esporte é saúde, é vida. Peço autorização para assinar. 
Ver. Benício da Conceição:  Sei que o Poder Executivo não tem condições de fazer todas as quadras 
de areia em nosso município, mas estamos fazendo nossos pedidos e a comunidade que for 
contemplada com certeza ficará feliz com o benefício. Conte com meu apoio, ver. Robson Santiago. 
Ver. Gilson Sousa: Peço autorização para subscrever na matéria. 
Ver. Evandro de Lima: Parabenizo Vossa Excelência pela matéria, Ver. Robson Santiago, mas discordo 
com o Ver. Benício, pois acredito sim que dá para construir essas quadras de areia, pois não é de um 
custo alto e é só se programar para que durante seu mandato possa executar estas tão importantes 
obras. 

4. REQUERIMENTO Nº 044/2022 – Ver. Claudenor Alves da Silva, solicitando a pavimentação 
asfáltica da rua da Barreira e da Rua Passagem da Paz, ambas no Bairro João Paulo II. 

5. REQUERIMENTO Nº 045/2022 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção de 
um abrigo para passageiros na parada de ônibus do Km 130, margem da BR 010. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! Em nome do Presidente em exercício, Ver. Evandro de Lima, 
cumprimento a todos que estão conosco nesta sessão e aos demais que nos acompanham pelas redes 
sociais. Em visita aos moradores das duas ruas no qual cita o requerimento 044, eles me solicitaram 
que eu fizesse um documento ao executivo para que tomasse as providências cabíveis em relação a 
pavimentação asfáltica daquelas ruas. Segundo os relatos, aqueles moradores se sentem esquecidos 
pelo Poder Público. Em relação a matéria 045, destinada a beneficiar mais especificamente os 
comunitários do Km 130, fiz pela necessidade da falta de um ponto de ônibus com estrutura para 
proteger os passageiros do sol e da chuva. Este abrigo irá oferecer aos moradores que fazem uso 
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diário do transporte coletivo tanto para Paragominas como para Ipixuna. Desde já conto com o apoio 
na aprovação dessas matérias que são de suma importância para nossos munícipes. Obrigado! 
 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o Ver. Claudenor Alves pelas matérias, em especial do abrigo para 
os passageiros do Km 130, margem da BR 010. Peço que possamos buscar junto a secretaria de obras 
sobre a situação do poço para esta mesma comunidade. O Poço foi perfurado, mas não foi colocado 
base e nem caixa d’água.  Esse poço precisa funcionar para que aqueles moradores possam usufruir 
desse benefício tão precioso à vida, que é a água. Conte com meu apoio vereador Claudenor e vamos 
juntos buscar executivo a execução dessas demandas. Obrigado! 

Os vereadores Antonio dos Santos e Gilson Sousa parabenizaram o autor das matérias e 
pediram para assinar. 
  

6. REQUERIMENTO Nº 046/2022 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
praça na Comunidade São Pedro da Água Branca, com canteiros arborizados e iluminação. 

Autor da matéria: Em conversa com os moradores da comunidade São Pedro da Água Branca e 
ouvindo atentamente suas reivindicações, venho mais uma vez requerer do Poder Público a 
construção de uma praça naquela comunidade, na qual tenha estrutura e espaço que permita a 
circulação e a realização de atividades físicas. Tenho esperança que essa matéria seja executada. 
Conto com apoio dos nobres colegas vereadores. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago: Concordo com o presidente em exercício, Ver. Evandro que diz que essas 
simples obras podem sim ser executadas, porque concordo? Porque tenho exemplos que 
comunitários já se disponibilizaram a ajudar na construção de quadras de areias. Lembro muito bem 
na comunidade Bola preta, no mandato do ex-prefeito Salvador Chamon. A comunidade queria uma 
quadra de futebol e toda a comunidade se empenhou e abraçou a causa. A prefeitura entrou com o 
material e eles mesmo contribuíram com a mão-de-obra. Tenho absoluta convicção que se a gente 
fizer essa parceria entre comunidade e prefeitura, com certeza todas essas quadras de areias sairão 
do papel. O custo não é tão alto. Estive em uma comunidade da cidade de Santa Maria do Pará, e vi 
uma pracinha bem simples e por incrível que pareça, quem é responsável por esses tipos de obra é a 
secretaria de obras, ela quem executada. Uma obra pequena, mas bem aconchegante. Se a gente 
pudesse conseguir se a própria secretaria conduzisse esse tipo de serviço com a compra de material e 
tendo o apoio das comunidades, com certeza esses benefícios não demorariam chegar. Conte com 
meu apoio nobre vereador Evandro. 

7. REQUERIMENTO Nº 047/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, para que proceda a reforma 
da Escola da Comunidade Betel. 

8. REQUERIMENTO Nº 048/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção de 
um campo de futebol no Bairro Residencial Cunha. 

Autor das matérias: Peço aos nobres vereadores que me ajudem na aprovação dessas matérias, em 
especial sobre a reforma da Escola da Comunidade Betel. A escola encontra-se bastante deteriorada. 
Em relação ao requerimento 048, é uma reiteração, que se refere ao esporte. Os moradores do Bairro 
Residencial Cunha me cobram constantemente sobre a construção desse campo de futebol e por isso 
estou reiterando como uma forma de unir forças para que o executivo possa executar essa tão 
sonhada obra. 
Ver. Claudenor Alves: Parabenizo o autor das matérias, mas quero fazer um comentário sobre a 
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construção do campo de futebol no Residencial Cunha. É uma grande necessidade a construção 
desses campos de futebol em nosso município. Nossos campos estão se acabando e a gente não ver o 
interesse para a construção de outros campos. Peço para assinar em suas matérias, vereador, Benício. 

Os vereadores Evandro de Lima, Gilson Sousa e Robson Santiago, contribuíram na discussão 
das matérias e em seguida pediram autorização para assinar. 

9. REQUERIMENTO Nº 049/2022 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
reforma, ampliação e construção do muro da Escola Nossa Senhora da Piedade, da 
comunidade Parque das Araras. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Fiz esse requerimento vendo a necessidade e também  porque a 
comunidade me procurou para que a gente pudesse encaminhar esse pedido ao Prefeito Artemes 
Oliveira, no sentido de que seja feita a reforma, ampliação e construção do muro daquela escola. 
Peço ao prefeito e sua secretaria responsável por esse tipo de obras, que analise com carinho e o 
quanto antes possam executar esta matéria. Boa noite a todos! 

10. REQUERIMENTO Nº 050/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
de uma Escola na Comunidade Monte Sião, situada na área de ocupação João Moreira. 

11. REQUERIMENTO Nº 051/2022 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, para que viabilize a 
recuperação das estradas vicinais que dão acesso a comunidade Quiandeua, via assentamento 
João Moreira, Goiabal, Joíra, Nanaí, Mamorana e Tujuju, além da fazenda Candiru que liga a 
fazenda Tracajá. 

Autor das matérias: Peço aos nobres vereadores que me ajudem na aprovação dessas minhas 
matérias e que o executivo possa com urgência construir a escola da comunidade Monte Sião, pois é 
uma comunidade de difícil acesso e os alunos sofrem para se deslocar até outra escola. Meus 
requerimentos são de suma importância, pois acredito que já é a terceira vez que estou 
reapresentando nesta Casa. Nunca é tarde para sonhar. Continuemos perseverantes. 
Ver. Benício da Conceição: Parabenizo o autor das matérias e peço autorização para assinar. 
 

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

 
PRONUNCIAMENTOS: 

1. VER. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA:  Agradeço a Deus por me conceder mais esta oportunidade 
de estarmos reunidos. Em nome do presidente em exercício, Ver. Evandro de Lima abraço meus 
nobres pares, e em nome da funcionária Valdelina quero externar meus sinceros agradecimentos aos 
demais funcionários pela parceria para com todos nós. Parabenizo aos vereadores que apresentaram 
matérias e pedimos a Deus que o Gestor possa analisá-las com carinho e durante o seu mandato 
possa executá-las. Sei que o desejo do gestor municipal é poder atender à todas os nossos pedidos, 
mas sabemos que isso não será possível. Venho aqui informar aos meus nobres colegas vereadores e 
demais ouvintes desta sessão, que dia 16/03/2022, no plenário do Tribunal de Contas dos Municípios 
– TCM/PA, minhas contas do exercício de 2020 foram julgadas e aprovadas. Quero muito agradecer a 
todas as pessoas que contribuíram para que essa vitória acontecesse, em especial aos meus 
funcionários. Ser ordenador de despesas não é nada fácil, mas quando a gente faz um trabalho 
transparente com certeza o sucesso é certo. Agradeço a todos que fizeram parte dos meus dois 
mandatos como ordenador de despesas nesta Casa, em 2009/2010 e 2020. Estou muito feliz e resolvi 
dividir com vocês essa alegria. Que possamos ter uma noite abençoada. Abraços aos munícipes que 
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nos acompanham pela página oficial da Câmara. Fiquem com Deus! 
2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Parabenizo a todos meus colegas vereadores que 

apresentaram matérias e muito me alegro com o comprometimento de cada um. Ver. Gilson Sousa, 
lhe parabenizo pela aprovação de suas contas. Eu também espero que eu tenho esse sucesso nas 
minhas também, pois trabalhei a mesma equipe, exceto o Jurídico. Isso se dá pelo trabalho de 
dedicação e transparência com os recursos destinados à esta Casa. Parabenizo o presidente Ver. Fábio 
de Almeida que está em Brasília nos representando juntamente com o nosso prefeito, secretário de 
Finanças e outros servidores, no que diz respeito a busca de benefícios ao nosso município. Estivemos 
na SEDUC juntamente com algumas pessoas na tentativa de saber como está a situação da construção 
da escola Estadual do Ensino Médio em Novo Horizonte. Peço apoio para que juntos possamos lutar 
para que esta escola possa ser construída, pois essa situação já vem se arrastando há anos e são os 
alunos que sofrem. Deixo aqui meu pedido para que os meus nobres pares possam cobrar dos nossos 
Deputados, Governador e demais autoridades para que esta escola possa ser construída. A 
documentação está bem encaminhada, mas é uma obra grande, inclusive com uma quadra dentro da 
escola. Peço apoio de todos, obrigado! 

3. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Agradeço a todos que nos acompanham em suas residências. 
Parabenizo a todos que apresentaram matérias nesta Casa e que se Deus quiser, o gestor Municipal 
irá tentar executar alguns desses nossos pedidos. Nesses últimos meses estive junto com o prefeito 
em busca de uma outra área para a construção da Escola de Ensino Médio no Distrito Novo Horizonte, 
pois o MEC exige um tamanho propício para a construção da escola e uma quadra poliesportiva. 
Algumas áreas não se adequam as exigências do MEC. A verdade é que a questão da área é o que está 
demorando para que o serviço desta tão sonhada obra se inicie. Quero falar sobre o ponto de 
mototáxi do Distrito Novo Horizonte. Tem algumas pessoas que estão fazendo vandalismo naquele 
local. Quebraram o aparelho do sinal da televisão e usam aquele espaço para praticar outras 
atrocidades. Então, faço um pedido ao Prefeito Municipal, Sr. Artemes Oliveira, para que possa 
designar um guarda municipal para dar mais segurança aquele prédio público. Precisamos também 
saber como estar os encaminhamentos sobre a conclusão da obra da frente do Distrito Novo 
Horizonte, pois a construção dos pontos de paradas de ônibus está na planilha da Obra e isso é muito 
importante. Agradeço a explanação dos vereadores Francisco e Robson sobre esta situação. 
Esperamos que logo, logo essa obra seja entrega 100%. Quero pedir para que os representantes do 
executivo tenham mais sensibilidade em relação a limpeza das ruas do Distrito Novo Horizonte. Tem 
umas ruas que estão quase intrafegáveis. Peço que a secretaria de obras, faça uma força tarefa ou um 
mutirão para proceder limpeza. Tem ruas que nem os carros conseguem trafegar. Que tenhamos um 
bom regresso em nossas casas. Boa noite! 
Ver. Robson(a parte):  Ver. Evandro, o Silas responsável pela limpeza pública, garantiu que sexta-feira 
e sábado(25 e 26/03) irão proceder a limpezas das ruas que estão em situação caótica. Irão mandar 
duas reto escavadeira para fazer o serviço de limpeza e coletar os lixos. 
 

Finalizado as pautas para a presente sessão, o Exmo. Sr. Presidente, em exercício Ver. 
Evandro de Lima Souza, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convidou os Excelentíssimos 
Senhores Vereadores e demais participantes, para a próxima Sessão Ordinária no dia 30 de março de 
2022, em horário regimental. 
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 Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA  
 Presidente, em exercício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO                                          Ver.  GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  
            1º Secretário, em exercício                                                             2º Secretário, em exercício 
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5ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 23/03/2022 
 

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  

 


