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8ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 13 DE ABRIL DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 13/04/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:25hs 

 
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 Mardônio Martins Duarte. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Salmo 37, 1-5. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Antonio dos Santos:  Justifico a ausência do Ver. Mardônio Jhones, pois o mesmo estava 
pela manhã e tarde visitando algumas comunidades e devido uma forte chuva, não teve como 
retornar para poder participar desta sessão. Conto com o apoio na aprovação desta justificativa. 
Muito obrigado! 

A justificativa foi colocada em discussão e como não houve manifestação desfavorável, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. 

 Ofício Nº 200/2022, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhado a Lei Municipal Nº 
405/2022, concede reajuste remuneratório no vencimento-base aos servidores ocupantes de cargo 
de Professor Nível Superior – NS e Coordenador Pedagógico e dá outras providências. 

O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Fábio de Almeida, agradeceu ao Prefeito Artemes Oliveira pelas 
Leis sancionadas e pelo envio das mesmas ao Poder Legislativo. 

 Ofício Nº 236/2022, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhado o Projeto de Lei Nº 
006/2022, dispõe sobre a criação e regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política 
municipal de Assistência Social e dá outras providências. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 058/2022 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 

construção de uma garagem para o Posto de saúde da comunidade Candiruzinho, com 
acessibilidade para cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de locomoção. 

2. REQUERIMENTO Nº 059/2022 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, solicitando 
providências para a construção de uma área de serviço e um banheiro para a escola da 
Comunidade ENALCO. 
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Autor da matéria: Boa noite a todos! Em nome do presidente saúdo a todos. Em nome da servidora 
Valdelina agradeço a presença dos funcionários e demais participantes em nossa sessão. Estive na 
comunidade Enalco e me deparei com uma situação nada agradável. Uma servente de uma escola 
lavando pano de chão em uma calçada e por isso venho requerer que seja construído uma área de 
serviço para realizar esse tipo de atividade, dentre outras. Conto com o apoio na aprovação destas 
minhas duas matérias e que o executivo possa priorizar o que realmente é mais essencial, sem contar 
que são obras de um baixo custo que dá para fazer, basta boa vontade. 

Os Vereadores Evandro de Lima, Fábio de Almeida, Robson Santiago e Railton da Silva, 
parabenizaram o autor das matérias e pediram autorização para subscrever. 

3. REQUERIMENTO Nº 060/2022 – Vers. Evandro de Lima Souza, Francisco Valdeniso Freitas da 
Silva, Paulo Sérgio de Andrade e Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção de uma 
quadra para a prática de vôlei e futebol de areia, visando o desenvolvimento de atividades 
físicas e de lazer com crianças e idosos que são atendidos pelos programas de assistência social 
do Distrito Novo Horizonte. 

Ver. Robson Santiago:  Mais uma vez faço a defesa desse requerimento e digo que estivemos juntos 
na abertura dos trabalhos da Assistência Social de Novo Horizonte e aproveito para parabenizar a 
equipe desta secretaria que nos convidou para participarmos do evento. Sabemos que temos vários 
programas que muitas pessoas são assistidas, dentre eles há a necessidade de espaço para a prática 
de atividades. Essa ideia de fazermos essa matéria foi devido a carência de um espaço para a 
atividade física para crianças e idosos que são assistidos pelos vários programas da assistência social, 
então, a gente vem requerer que o Gestor Municipal possa ter um olhar carinhoso para com esta 
matéria e que o quanto antes possa ser executada. Conto com o apoio na aprovação. Obrigado! 

4. REQUERIMENTO Nº 064/2022 – Todos os Vereadores, requerendo do Poder Legislativo a 
realização de uma Audiência Pública em local e data a definir, para debater a pauta: 
providências para a situação de litígio por ocupação de terras, que envolve agricultores rurais e 
membros Indígenas do povo Amanayé(Sarauá) em Ipixuna do Pará. 

Ver. Railton da Silva: Somos conhecemos da realidade daquele povo que está prestes a ser retirados 
de suas casas. Bem verdade que é uma área de assentamento, mas infelizmente eles não têm para 
onde ir. Já recorremos a várias autoridades para que nos ajudem, pois as famílias estão desesperadas. 
Aquele povo está pedindo que esta Casa se manifeste de alguma forma para ajuda-los essa audiência 
pública visa suscitar o debate acerca da polêmica de reintegração de posse reivindicada por indígenas 
do povo Amanayé. Conto com o apoio desta Casa e dos nobres colegas vereadores na realização desta 
audiência com data, local e horas a ser determinado. Obrigado! 
Ver. Francisco Valdeniso:  Eu e o Ver. Railton estamos acompanhando de perto a realidade daquele 
povo. Ao todo são 250 famílias e nossa preocupação é que para onde vão caso seja feita a 
reintegração de posse? Isso é muito preocupante! Se realmente acontecer o despejo, com certeza 
eles virão para a sede do município e aí, onde vamos abrigá-los e como iremos dá o sustento 
necessário? Tudo isso precisamos analisar, pois com certeza eles irão recorrer ao executivo e 
legislativo. Que Deus possa abençoar e tocar no coração daquelas pessoas que estão requerendo a 
reintegração para que possam deixar aquelas famílias naquelas terras. Conte com meu apoio 
vereador Railton. Obrigado! 
Ver. Benício Braga: Boa noite a todos! Estamos para lutar por aquelas famílias. O desemprego é muito 
grande e se essas famílias forem despejadas certamente o município vai ter que as acolher e nós 
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vereadores também vamos ter que dá o apoio necessário. Vamos sim continuar lutando para que eles 
possam continuar naquela área, plantando e colhendo o sustento de suas famílias. Boa noite! 

5. REQUERIMENTO Nº 065/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, formulando apoio para que 
sejam tomadas as providências, visando a transformação da Casa do Professor na Casa dos 
Conselhos Municipais, reunindo em um único lugar todos os conselhos da cidade. 

Autor da matéria:  A Casa que é chamada Casa do Professor está sem funcionar há muito tempo e 
temos os conselhos que não tem um local apropriado para se reunir e elaborar seus planos de 
trabalho. Vejo que é um prédio que está fechado, sem nenhuma utilidade. Peço que o Gestor possa 
analisar com carinho essa situação e ceder aquele espaço para os conselhos de nossa cidade. Conto 
com o apoio. Obrigado! 
Ver. Railton da Silva:  Presidente, Fábio de Almeida, o Prefeito Artemes já está sabendo dessa 
necessidade sobre a Casa dos Conselhos, inclusive a Alecsandra Portugal fez uma cobrança 
diretamente ao prefeito sobre essa situação. Vamos torcer que seja feita essa doação para os 
conselhos. 

6. REQUERIMENTO Nº 067/2022 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
uma praça na comunidade Candiruzinho, com canteiros arborizados e iluminação. 

Autor da matéria: Nobres colegas na mesma visita na comunidade Candiruzinho e em conversa com 
os comunitários a gente discutia sobre o local da construção da escola, que por sinal já vai iniciar a 
obra. Eles também me pediram que eu fizesse um requerimento solicitando a construção de uma 
praça. Aquela comunidade é um pouco antiga e já merecem esse benefício. Sabemos que muitos 
administradores passaram e não tinham bons olhos para aquele povo, sempre diziam que a 
comunidade fazia parte de Aurora do Pará e hoje é uma nova era, o gestor está tendo um olhar 
atencioso e alguns benefícios a comunidade já foi agraciada. Quem sabe a construção dessa praça 
também seja mais um sonho a ser realizado? Venho contar com o apoio dos meus colegas vereadores 
e juntos possamos lutar pelo desenvolvimento das comunidades. Obrigado! 
Ver. Francisco Valdeniso: Aquela comunidade tem mais de quarenta anos e necessita de muitos 
benefícios, haja vista que o gestor municipal tem dado muita atenção para aquele povo. Muitas 
pessoas criticam que serão construídas somente duas salas de aula, mas a demanda é somente para 
estas duas e é o suficiente. Se tivesse uma demanda maior de alunos com certeza seriam construídas 
mais salas. Peço para assinar ver. Evandro. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo Vossa Excelência pela matéria e peço para subscrever. 
  

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade de 
estarmos reunidos mais uma vez. Em nome da minha esposa saúdo a todos que estão na plenária. 
Parabenizo aos meus colegas vereadores pelos requerimentos apresentados e aprovados por nós. 
Estou aqui para fazer um desabafo, porque sinceramente gostaria de saber o motivo pelo qual até 
hoje nunca construíram uma quadra de areia na comunidade São Vicente, levando em consideração 
que eu sendo vereador e morador daquela comunidade, minha mãe Rita da Silva foi vereadora, vice-
prefeita por quatro anos e hoje exerce a função de chefe de gabinete mas o que a gente tem 
percebido enquanto vereador é que as portas das secretarias municipais estão fechadas para nós. A 
verdade é que estamos encontrando muitas dificuldades, e por ser da base do governo a gente não 



4 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Trav.: Padre Anchieta, S/N – Bairro Vila Nova - CEP 68.637-000 - CNPJ: 34845230/0001-73 

Fone Fax: (091) 3811–2038    E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

tem a facilidade de dialogar com os secretários para resolver algumas demandas. Peço ao líder do 
governo que leve ao conhecimento do gestor municipal essa minha insatisfação. Hoje conversando 
com minha esposa dizia que se Ipixuna fosse melhor de emprego eu iria renunciar ao meu mandato, 
mas como toda autoridade é constituída por Deus, vou continuar lutando e honrando os votos que 
meus eleitores confiaram. Peço apoio desta Casa e demais pessoas que me ajudaram a me eleger 
para que eu possa continuar lutando em prol do desenvolvimento do nosso município. Que Deus nos 
abençoe sempre e até a próxima oportunidade. Boa noite! 

2. VER. RAILTON DA SILVA: Boa noite a todos! Hoje quero relatar sobre a nossa viagem em 
Brasília na companhia do Gestor Municipal Artemes Oliveira. Foi uma viagem muito produtiva, 
inclusive o Prefeito teve uma audiência com o Presidente Bolsonaro e ele pode conhecer um pouco 
da realidade de Ipixuna. O prefeito expos algumas situações e em seguida estivemos no gabinete do 
Deputado Federal Hélio Leite. Estivemos com o senador Zequinha Marinho e outras autoridades do 
nosso Estado que são grandes parceiros desta cidade. Vereador Paulo Sérgio, esse seu sentimento de 
renunciar ao mandato também eu já tive, mas ao mesmo tempo percebo que fomos eleitos e nossos 
eleitores merecem nosso respeito, honrando cada voto recebido e por isso devemos continuar 
legislando para nosso povo. Graças a Deus já pude ajudar muito nossa população, mesmo que seja 
pouco, a gente consegue ajudar. Críticas sempre terão, mas temos pessoas que são gratas pelos 
nossos mandatos, por isso devemos perseverar e não desanimar. Nós sempre ajudamos os gestores a 
administrar e nesse mandato não está sendo diferente. Sempre que precisa, nos reunimos em sessões 
extraordinárias, pois tudo que for para o bem da nossa população estaremos aqui para ajudar.  
Vereador continue lutando pelo seu mandato, não desista. Um abraço a todos e fiquem com Deus. 

3. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA: Ontem estive em Belém no Gabinete da Deputada Renilce 
Nicodemos e fui informado que o nosso pedido sobre emenda parlamentar para a construção de um 
campo de futebol em nosso município foi atendido. Com certeza essa obra será de grande 
importância para nossos atletas, pois hoje só contamos com um campo de futebol e não consegue 
atender a todos. Se Deus quiser ainda virá muitas coisas boas para nosso município. Vereador Railton, 
sua fala é muito importante, realmente a gente tem sempre ajudado a todos os prefeitos que aqui 
passaram e hoje não está sendo diferente. Essa união é muito importante, porque queremos um 
Ipixuna melhor, temos que continuar unidos e lutando pelo nosso povo. Sabemos que muitos não 
reconhecem nosso trabalho, mas às vezes um simples obrigado ficamos gratos pelo reconhecimento. 
Desejo uma feliz páscoa a todos e que Deus continue nos abençoando. 

4. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES:  Minhas palavras é para parabenizar a todos que 
apresentaram matérias. Continuamos apresentando requerimentos e sonhando com a execução. 
Muitos desconhecem esse nosso tipo de trabalho, mas faz parte da nossa legislatura. Muitas vezes a 
gente também pensa em não mais lançar o nosso nome para ser candidato, mas a gente sempre quer 
o bem da nossa sociedade. Feliz pascoa a todos! 

5. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Quero aqui falar sobre os 17 alunos que estão cursando 
graduação em Paragominas no período matutino. Esses alunos ficaram dois anos sem ir à escola, mas 
na segunda-feira(18/04) já vão retornar presencialmente e infelizmente não tem condições de se 
manterem com passagens e alimentação. Eles já procuraram a secretaria de educação e inclusive já 
entrei em contato também, mas quero aqui pedir o apoio para que possamos resolver essa situação e 
esses alunos possam retornar ao curso. Parabenizo o govenador do Estado pelos benefícios 
dispensados ao nosso município, inclusive aos recursos destinados para o Hospital Santa Clara, o 
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asfalto que está sendo recapeado, as creches que irão ser concluídas, dentre outros benefícios. Deixo 
aqui meus sinceros agradecimentos não só ao governador, mas também ao Deputado Estadual 
Chamonzinho pela parceria. Ver. Paulo Sérgio, esse seu sentimento é nosso também, a gente tem 
vontade de ajudar as pessoas, mas infelizmente muitas situações não depende da gente e aí se não 
conseguimos, somos criticados, mas Deus sabe de todas as coisas. Desejo Feliz Páscoa. Domingo de 
Páscoa foi o domingo da ressurreição Daquele que morreu na cruz por nós e não é o coelho e nem um 
ovo que representa isso, mas o Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite! 

6. VER. EVANDRO DE LIMA:  Já tinha conversado com o ver. Railton para que a gente pudesse se 
mobilizar enquanto câmara para ver como resolver essa situação de regulação de um paciente, 
muitas vezes um hospital joga a situação para o outro e aí o paciente vai ficando nessa dependência e 
sofrimento. Não sabemos porque às vezes o HGI não quer receber pacientes que estão no Santa 
Clara, o motivo desconheço. Precisamos saber o motivo da morosidade em receber os pacientes e 
essas pessoas muitas vezes passam semanas internadas aguardando um leito, acontecendo até de ir a 
óbito e as famílias sofrem muito com tudo isso. Agradeço e parabenizo a Deputada Michele Begot, 
onde conseguiu uma emendar parlamentar no valor de R$ 500.000,00 para nossos agricultores. 
Agradeço ao Deputado Eduardo Costa que destinou emenda parlamentar para construção da nossa 
primeira quadra de esporte para Novo Horizonte. A obra iniciará em junho de 2022. Quero aqui 
chamar atenção do secretário Alexandre e da Diretora de esportes a Sra. Érica, que possam ajudar de 
alguma forma a manter funcionando da arena do nosso amigo Guila Show, é uma área que oferece o 
lazer a nossa população. Vejo sua luta para levar ao nosso povo momentos de lazer. Que o nosso 
prefeito possa ajudar de qualquer forma ao nosso amigo Guila Show.  Muito obrigado! 

7. VER. BENÍCIO BRAGA:  Agradeço ao prefeito pelos benefícios destinados ao nosso povo. Uma 
das coisas que quero aqui falar é sobre a volta às aulas e estou muito feliz por esse retorno. Agradeço 
ao prefeito e ao governador por ter trazido as vacinas e ao nosso pessoal da saúde pelo apoio e 
disponibilidade em atender a população. A comunidade Aparecida e Bacabal, não tem enfermeiro, 
apenas técnicos de enfermagem. São dois polos grandes e necessitam de um enfermeiro, já que não 
temos atendimentos médicos. Que o nosso líder de governo possa levar essas demandas ao Prefeito e 
brevemente possa solucionar essa carência. Na comunidade Betel e Deus por Nós, as escolas ainda 
não dispõem de alguns utensílios para a distribuição da merenda escolar. Não tem fogão, copos, 
pratos e colheres. As crianças ainda nem estão recebendo merenda porque não tem esses materiais 
necessários. Conto com o apoio do nosso nobre líder do governo. Obrigado! 

8. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Amanhã já se pode entrar nesta Casa sem máscara, pois 
graças a Deus não estamos mais tendo casos de covid em nosso município, pelo menos os exames 
testam isso. Aqui vou falar sobre a regulação e sei do sofrimento que é isso. Tem pacientes que a 
gente precisa redirecionar porque depois de dois dias é que o hospital vai dizer que não tem vaga. 
Infelizmente muitas vezes temos que dá um de doido e pedir ajuda aos nossos amigos que são 
médicos em outros hospitais para pedir um leito. Conto com o apoio dos nobres colegas para que a 
gente possa tentar resolver essa situação. Muitos postos de saúde não podem se transformar em USF 
porque a população não é suficiente para ter um corpo completo de servidores, o ministério da saúde 
não autoriza. Se o prefeito puder fazer isso, graças a Deus. Fiz uma parceria com grupo Educacional 
Caravela, onde estarão ofertando curso profissionalizantes. As aulas serão ao vivo e serão ofertadas 
apenas 300 vagas para 10 cursos. As mensalidades e certificados serão grátis e o aluno pagará apenas 
a taxa de inscrição que será R$ 38,90, as demais despesas foi uma parceria que fiz. É uma forma de 
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ajudarmos nossa população e em especial nossa juventude que sonha em se profissionalizar. Nossa 
viagem em Brasília foi muito produtiva. Tivemos a oportunidade de ter uma agenda nos gabinetes dos 
nossos parceiros políticos, como o senador Zequinha Marinho, e em todos fomos bem recebidos. Ver. 
Paulo Sérgio, seja perseverante, ignore as críticas e saiba que se agente fizer 99,9% e se não for os 1% 
a gente ainda é criticado. Quero aqui dizer o quanto estamos felizes com em saber que o Hospital 
Santa Clara será definitivamente do município e será todo equipado. Fiz o pedido de um tomógrafo ao 
nosso Governador e agora vamos sonhar que possamos ganhar esse tão importante aparelho. Que 
ensinamos aos nossos filhos o verdadeiro sentido da páscoa. Jesus ressuscitou! Ele vive! Ele reina. Um 
forte abraço a todos. Nada mais havendo a ser discutido na presente sessão, declaro por encerrado os 
trabalhos da noite e convido os Excelentíssimos Senhores Vereadores e demais participantes, para a 
próxima Sessão Ordinária no dia 20 de abril de 2022, em horário regimental. Boa noite a todos e um 
bom retorno às nossas casas. 
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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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8ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 13/04/2022 
 

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  

 


