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11ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 04 DE MAIO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 04/05/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:01hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

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. Mardônio Jhones Martins Duarte    
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Gilson Sousa de Oliveira e Evandro de Lima Souza. 
 

A ausência dos Vereadores Evandro de Lima Souza e Gilson Sousa de Oliveira, foram 
justificadas devido terem se ausentados da sede do município na presente data, com autorização da 
Mesa Diretora, através de portaria devidamente publicada na Casa. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo 23,1-6. 
 

EXPEDIENTES: 
 Ofício Nº 280/2022, do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhando 

a Lei Municipal Nº 407/2022, concede reajuste no vencimento-base aos servidores ocupantes de 
cargos do Grupo Médio, conforme art. 5º, anexo IV, da Lei Complementar nº 352, de 22 de maio de 
2019 e dá outras providências.  

 Ofício Nº 282/2022, do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhando 
o Projeto de Lei Nº 008/2022, que dispõe sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 068/2022 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a reforma e 

ampliação da Escola da comunidade São Vicente, bem como a construção do muro. 
2. REQUERIMENTO Nº 069/2022 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, para que proceda a 

recuperação asfáltica da Rua João Honório Costa, no Bairro Vila Nova. 
Autor das matérias: Boa Noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos e 
agradeço as pessoas que estão nos assistindo. Estou requerendo que o prefeito possa nos atender 
não somente com a reforma e ampliação da Escola, mas coma a construção do muro e ainda construir 
uma quadra de areia na comunidade São Vicente. Outro pedido é sobre a recuperação asfáltica da 
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Rua Honório Costa na sede do município. A mesma encontra-se em péssimas condições de 
trafegabilidade, inclusive já aconteceu acidentes e com esse serviço irá normalizar o tráfego no local. 
Conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação destas minhas matérias. Muito obrigado! 

3. REQUERIMENTO Nº 075/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, cujo objetivo é determinar 
como Escola Polo a Unidade Escolar da Comunidade Tucumã. 

4. REQUERIMENTO Nº 076/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que determine dos setores 
competentes a construção de lombadas nas principais ruas e travessas dos Residenciais Cunha 
e Okajima, além da implementação da sinalização de trânsito com a pintura de faixas de 
pedestres reflexivas. 

Autor das matérias:  A escola da Tucumã foi construída ano passado, mas ainda não é uma escola 
polo e parte dos moradores da referida comunidade reivindica que a referida escola seja uma escola 
polo para que assim possa atender toda a clientela do nível fundamental. Somos conhecedores que 
há alunos da comunidade Con-Era saem de suas casas para estudar na sede do município às 10hs e 
chegam 22hs, deixando os pais preocupados, pois torna-se perigoso esse trajeto todos os dias. Em 
relação a construção de lombadas nos bairros residencial Cunha e Okajima, se faz necessárias por 
entender que a educação no trânsito ainda está muito longe de ser respeitada por vários 
motociclistas e também motoristas de carros, nas principais ruas e travessas daqueles bairros. A gente 
percebe o quanto andam desgovernados, sem pensar que devem dirigir com mais responsabilidade. 
Diante desses questionamentos é que venho requerer do Poder Público que tome as medidas 
necessárias para atender estas demandas. Obrigado aos meus colegas vereadores que me ajudarão 
na aprovação destas duas humildes matérias.  
Ver. Robson Santiago:  Sejam bem vindo os advogados Dr. Josélio, Dra. Nilda e Dr. Fabrício, aos 
funcionários ACS e ACE sintam-se bem acolhidos nesta Casa. A minha irmã Sielma mais uma vez fez 
questão de estar conosco acompanhando nossa sessão, obrigado! Agradeço a minha amiga Núbia que 
acionou sua equipe para que construísse umas lombadas na avenida Brasil. Ficaram ótimas e 
aproveito para pedir que sejam construídas em frente da escola Raimunda Maia e também na entrada 
do Distrito Novo Horizonte, as duas ruas já foram asfaltadas e o fluxo de carros e motos é grande. Já 
há requerimentos com essas solicitações, mas venho aqui reforçar esse pedido. Peço para assinar em 
suas matérias, ver. Fábio. 

5. REQUERIMENTO Nº 078/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, para que determine a 
construção do muro e de mais uma sala de aula na escola da comunidade Aparecida. 

Autor da matéria: Domingo visitei a comunidade Aparecida e aproveitei para ir até a escola da 
referida comunidade. Desde já agradeço ao gestor municipal pela reforma que estão fazendo na 
escola, por sinal está em fase de conclusão. Ficando a mesma muito bonita, mas ainda falta a 
construção do muro, levando em consideração que lá está funcionando o maternal e sabemos o 
quanto nossas crianças são ativas e qualquer vacilo elas podem nos surpreender. Aproveito para 
agradecer pelo trabalho que o Poder Executivo vem desenvolvendo tanto na sede do município como 
nas comunidades e Distritos. Peço aos meus nobres colegas vereadores que me ajudem na aprovação 
destes simples requerimentos e vamos continuar sonhando que sejam executados. Obrigado! 

6. REQUERIMENTO Nº 077/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo do setor 
competente a aquisição de terreno para construção de viveiros destinados ao cultivo de mudas 
de árvores nativas e frutíferas, para serem doadas aos agricultores do município. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade em estarmos reunidos. Em 
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nome do Presidente cumprimento os nobres colegas vereadores, em nome do Dr. Fabrício agradeço a 
presença dos demais advogados e em nome do Alan Sousa agradeço a presença dos ACS e ACE. 
Estivemos no evento chamado Dia de Campo sobre a Cultura do Açaí, na Comunidade Santo Antonio, 
no último dia 29, organizado pelo secretário de meio ambiente Jandson Magalhães e sua equipe.  Foi 
muito importante, principalmente para nossos agricultores. Na oportunidade, nosso gestor Artemes 
Oliveira deixou bem claro que quer que Ipixuna do Pará seja um dos grandes produtores de Açaí. Para 
que isso aconteça, precisa de estrutura e investimento, mas sei que ele vai contribuir com isso. Fiz 
esse requerimento para que possamos aprovar e o executivo possa olhar com carinho e a secretaria 
de agricultura possa ser grande parceiro nesta luta, pois o objetivo deste pedido é fomentar o cultivo 
de árvores frutíferas pelos nossos trabalhadores rurais, de modo a formar plantações com finalidade 
alimentar comercial. Conto com o apoio na aprovação desta matéria. 
Ver. Railton da Silva:  Sejam todos bem vindos a esta Casa, advogado, assessores e chefes de 
gabinetes, ACS e ACE e demais funcionários que nos acompanham diariamente. Ver. Benício, muitos 
municípios vizinhos tem sua identidade e o prefeito está sonhando que a nossa amada cidade tenha a 
sua também. Acredito que vai dá tudo certo. Peço para assinar na sua matéria. 
Ver. Robson Santiago:  Ver. Benício seu requerimento tem todo meu apoio. Estive também na ação 
promovida pela secretaria de agricultura, inclusive estava quase todos os vereadores. O prefeito 
demonstrou interesse no processo de doação dessas mudas para nossos agricultores. Vamos 
profetizar que dê tudo certo. Peço para assinar na matéria. Obrigado! 

 

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. PARECER 02/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favoráveis à aprovação 

do PROJETO DE LEI Nº 039/2021, do Poder Executivo, autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a alienar imóvel pertencente ao Patrimônio Público Municipal, à Associação dos 
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias de Ipixuna do 
Pará(AACSEIP). 

Ver. Robson Santiago:  Quero primeiramente agradecer pelo trabalho de todos os ACS e ACE do 
nosso município e lhes parabenizar pela união e por sempre estarem em busca de melhorias para as 
categorias. Desde o mandato passado, na qual também fiz parte, esta Casa nunca se opôs a nenhuma 
matéria destinada que viesse a contribuir com a categoria, sempre fomos favoráveis às aprovações, 
sejam elas vindo do Executivo ou oriundas do Legislativo. Parabenizo ao Prefeito Artemes pela 
concessão do imóvel para construir a sede própria da associação, sei que será muito bem utilizado 
para reuniões, planejamento de trabalhos e também para as comemorações. Hoje vocês estarão 
recebendo a doação do terreno e a luta continua porque terão que buscar recursos e parcerias para a 
construção desse tão importante espaço. Coloco meu mandato a disposição para ajudar. Obrigado! 
Ver. Railton da Silva: Agradeço e parabenizo pela união da categoria. É muito louvável o quanto são 
parceiros uns com os outros. É visível que todas às vezes que vão em busca de algum benefício, vocês 
conseguem, isso se dá pelo fato de serem unidos e trabalharem sempre em parceria. Ao prefeito 
Artemes Oliveira, quero aqui agradecer pela concessão desse terreno para que futuramente essa 
categoria possa ter sua sede própria. Nosso desejo é que façam bom uso da área concedida e podem 
contar sempre com todos os vereadores, pois todos estão aqui para contribuir com o 
desenvolvimento do nosso município. 
Ver. Claudenor Alves da Silva:  Cumprimento a todos e desejo boas-vindas a esta Casa. Parabenizo a 
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Associação ACS e ACE por mais essa conquista. A União de vocês faz a diferença. Continuem assim, 
pois o bom resultado é certo. Parabenizo ao Prefeito pela doação do imóvel. Após a aprovação nesta 
Casa, o Projeto de Lei seguirá para sanção no executivo. Boa noite! 

O Parecer Nº 02/2022, juntamente com o Projeto de Lei Nº 039/2021, do Poder Executivo 
Municipal, receberam aprovação unânime, seguindo para sanção no executivo. 
 

2. PARECER CONJUNTO Nº 05/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Educação, 
Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Direitos Humanos, opinando favoráveis à aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 004/2022, do Poder Executivo, que institui o Curso Pré-vestibular gratuito 
no município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

Ver. Robson Santiago: Como todos perceberam, está tramitando nesta sessão dois Projetos de Leis 
muito importantes. Com certeza esse projeto que está em discussão terá também aprovação 
unânime. O cursinho pré-vestibular gratuito é essencial, uma vez que por mais que tenhamos 
professores qualificados em nossas escolas públicas e com materiais ricos em conhecimentos, muitos 
dos nossos jovens não conseguem alcançar uma boa nota no ENEM, serem aprovados nos concursos 
públicos e outros exames que necessitam de um bom conhecimento. O Cursinho preparatório 
contribuirá muito com nossos jovens e sem dúvidas terão maiores chances de ingressar em uma 
graduação. O cursinho será 100% gratuito, claro que tem alguns requisitos a serem observados. Ao 
prefeito nosso muito obrigado pela iniciativa. É uma atitude louvável.  
Ver. Railton da Silva: Esse é um projeto de grande importância. Quando se investe na educação o 
resultado é positivo. Sabemos e somos conhecedores que muitos jovens, com a ajuda dos professores 
das escolas públicas e do professor André Luiz, por sinal um professor muito dedicado e que tenho 
grande admiração, doa seu tempo sem nenhum benefício para ajudar a preparar esses jovens para a 
prova do ENEM, estão ingressando nas universidades. Muitos ainda não conseguiram cursar uma 
graduação, mas com a sanção desse projeto tenho certeza que a listagem de aprovados do nosso 
município será bem maior. Parabenizo ao Prefeito pela tão importante iniciativa.  
Ver. Claudenor Alves: O cursinho será um salto grande para que outras pessoas possam ingressar em 
diversas graduações. Não é somente um projeto, mas irá se tornar lei e todos os prefeitos que forem 
eleitos em nosso município terão que aderir à lei sancionada. Parabéns gestor municipal pela louvável 
ação. 

O Parecer Conjunto Nº 05/2022, juntamente com o Projeto de Lei Nº 004/2022, do Poder 
Executivo Municipal, receberam aprovação unânime, seguindo para sanção no executivo. 

 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA: Quero aqui falar sobre grande ação que tivemos esse final 

de semana com emissão de mais de 700 processos de Registro Geral(RG), títulos, certidões de 
nascimento dentro outros serviços. Agradeço ao prefeito municipal, ao presidente da Câmara, sec. de 
finanças e os funcionários desta Casa D. Hilda, Nazinha, Marilene, Arnaldo, Dênis Falcão, Hugo Carlos, 
Cimar, Francisco, Alex e a todos os nobres vereadores que também contribuíram na divulgação da 
referida ação. Deixo nossos agradecimentos especial. Quero aqui falar sobre o Projeto Leitura por 
Todo Pará, através da fundação cultural. Conseguimos R$ 900.000,00 de kits escolar e livros para as 
escolas do nosso município. Esse projeto vai contemplar inúmeras escolas polos de toda nossa cidade, 
assim como as bibliotecas e salas de leituras. Amanhã teremos uma cerimônia, na qual todos estão 
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convidados, às 15hs no Ginásio Esmeraldo Pena. Conta com a presença de todos vocês. Deixo meus 
agradecimentos ao Deputado Igor Normando, a Fundação Cultural e a nossa Secretaria Municipal de 
Educação de Ipixuna do Pará. Boa noite a todos! 

2. VER. RAILTON DA SILVA: Esse meu pronunciamento é para agradecer ao gestor municipal pelo 
aumento salarial de três categorias somente este ano. Essa atitude é histórica em nosso município e 
isso nos deixa felizes. Agradeço ao presidente desta Casa pela iniciativa de contratar uma intérprete 
para nossas sessões, muito válido e estará contemplando a comunidade surda. Parabenizo o ex-
vereador Jandson Magalhães que hoje é nosso secretário de agricultura, onde fez um lindo evento, o 
Dia de Campo sobre a Cultura do Açaí, na Comunidade Santo Antonio, no último dia 29. No mais 
quero falar e parabenizar o Presidente Bolsonaro. Ele esteve em Paragominas, por sinal um belo 
evento onde reuniu várias pessoas e ali foi entregue vários Títulos de Terra, inclusive na comunidade 
onde morei 23 anos, a chamada Nova República. Há muito tempo a gente lutava pelo título. Hoje 
mora somente 06 famílias e muitos fazendeiros. infelizmente agora que saiu o título da terra, mas é 
muito válido. Esse tipo de título é muito importante para o homem do campo, abrem inúmeras portas 
para buscar investimentos. Então, parabenizo o Presidente Bolsonaro pela importância que está 
dando ao homem do campo. Foi um evento extraordinário. Aqueles que não apoiam nosso 
presidente, meu sincero respeito. Boa noite a todos! 

3. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Agradeço a todos os meus nobres colegas vereadores 
pelas matérias apresentadas. Agradeço a Deus e ao Deputado Miro por ter mandado uma pequena 
quantidade de Registro Geral para ser disponibilizado à nossa população. Foram 200 identidades 
oferecidas e o nosso povo ficou grato pela ação. Aproveito para agradecer ao Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais por ter cedido o espaço para podermos realizar a ação. Agradeço ainda ao 
Presidente desta Casa, Ver. Fábio pelo apoio e também ao prefeito Artemes. Secretário Jandson, 
deixo aqui meus parabéns pela ação feita no dia 29, o Dia de Campo sobre a cultura do açaí. Foi muito 
importante esta ação e principalmente pelo apoio que o prefeito municipal se comprometeu junto 
aos agricultores. Nossos agricultores ficaram felizes pelo evento. Boa noite a todos! 

4. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabenizo o ver. Claudenor pela ação no último final de 
semana. Já tinha falado para os vereadores que se pudéssemos levar uma ação como essa nas 
comunidades ribeirinhas seria muito importante, pois ainda é impressionante a demanda de pessoas 
que ainda não tem ou precisam fazer alguma correção em seus documentos pessoais. Sabemos que a 
validade da Carteira de Identidade é somente de 10 anos. Parabenizo ao presidente dessa Casa pela 
importante iniciativa em contratar uma profissional para transmitir em Libras as nossas sessões, 
tornando mais inclusivas e acessíveis às pessoas com deficiência auditivas. Na minha legislatura 
apresentei um projeto sobre libras para qualificar os profissionais da área saúde, enfermeiros, 
médicos, atendentes, etc, pois muitas vezes o paciente surdo vai sozinho para atendimento médico e 
os atendentes não conseguem compreender o que o mesmo necessita. Não sei o motivo que não foi 
sancionada esta Lei, mas hoje, nossa Casa está tendo esta oportunidade. Domingo é o dia das Mães, 
deixo aqui nossos parabéns a todas mamães de Ipixuna do Pará. Não sei se terá alguma programação, 
mas estarei atendendo algumas solicitações e dando apoio em algumas comunidades. Quero aqui 
deixar meus parabéns a todas as mães, em especial a minha super mãe Raimunda Coutinho Monteiro. 
Boa noite a todos! 

5. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Em nome do ver. Claudenor cumprimento os parceiros da 
Casa, em nome da Dra. Nilda cumprimentar a todos os presentes. Essa é a nossa missão, trabalhar em 
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prol do nosso município e hoje aprovamos 06 Requerimentos e 02 importantes Projeto de Leis. 
Parabenizo os ACS e ACE pelo trabalho em prol do povo de Ipixuna, com certeza nosso trabalho nas 
Unidades de Saúde aparecem mais porque vocês fazem o chamado porta a porta nas famílias e os 
pacientes vem até nós. Muito obrigado pela parceria. Aviso que a PEC acabou de ser aprovada. Estava 
ansioso pelo resultado desta votação, inclusive já tinha antecipado para meu deputado Federal Hélio 
Leite que se o voto dele fosse desfavorável ao projeto, meu apoio estaria descartado na próxima 
eleição. A luta de vocês pela aprovação da PEC não foi em vão, pois sempre estiveram unidos. 
Vereadores Claudenor e Benício, parabéns pela ação que vocês conseguiram nesse último final de 
semana, com certeza muitos puderam tirar e regularizar seus documentos. Informo que a sessão foi 
mudada para a noite, sendo um requerimento de minha autoria, uma vez que a gente tinha ouvido de 
muitos munícipes que o horário da manhã ficava impossibilitado de participarem, pois trabalham 
nesse horário. Hoje todos estão tendo a facilidade de acompanhar nossas sessões, tanto de participar 
na plenária, como assistir através das lives, e com mais um benefício, sendo transmitida por uma 
profissional em língua de sinais, a professora Maricely Nunes. Desde já seja bem-vindas à esta Casa. 
Domingo é o dia das mães, eu não gostava mais desse dia, pois todos sabem que não tenho mais 
minha mãe, mas depois que nasceu minhas filhas aprendi a gostar desse lindo dia. Vocês que ainda 
tem suas mães, aproveitem para dizer o quanto a ama, respeitem, valorizem e acima de tudo cuidem 
muito bem delas, pois não sabemos o dia de amanhã. Agradeço a fala dos vereadores pelos 
agradecimentos a minha pessoa. O que estiver ao meu alcance, irei ajudar a todos os nobres colegas 
vereadores, pois reconheço o empenho de cada um. Aos nossos funcionários, meus mais sinceros 
agradecimentos, pois se os trabalhos fluem bem é porque cada um dentro de sua função assumem 
com responsabilidade. Que Deus nos abençoe e nos protejam sempre! 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 e demais participantes, para a próxima Sessão Ordinária no dia 11 de maio de 
2022, em horário regimental. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO                                           Ver.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA 
        1º Secretário, em exercício                                                                               2º Secretário 
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11ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 04/05/2022 

 
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  

 


