
1 
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 
 

12ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 11 DE MAIO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 11/05/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:56hs 

 
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. Mardônio Jhones Martins Duarte    
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Robson Monteiro Santiago 
07. Railton da Silva 

 
Vereador ausente:  Gilson Sousa de Oliveira. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Salmo 100,1-5 
 

EXPEDIENTES: 

 Convite:  Cooperativa SICREDI, para participarem da Cerimônia de inauguração da Agência que 
acontecerá no dia 01/06/2022, às 09hs, Travessa Jarbas Passarinho, centro de Ipixuna do Pará. 

 Ofício Nº 001/2022 – do Secretário Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, Alexandre 
Pontes, informando sobre o Planejamento e Ação em alusão do 18 de maio – contra o Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

 Projetos de Decretos Legislativos enumerados de 001 ao 148/2022, da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Ipixuna do Pará que concedem “Títulos de Honra ao Mérito Municipal” aos(as) 
Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Ipixuna do Pará. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 079/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo da administração 

municipal a retomada da Exposição Agropecuária, em parceria com os pecuaristas e demais 
produtores rurais de Ipixuna do Pará. 

Autor da matéria:  Somos conhecedores que devido a pandemia a nossa feira agropecuária foi 
suspensa, mas agora acho que está na hora de voltar a realizar esse evento, nem que seja pelo menos 
três dias de feira e como sugestão poderia realizar um show evangélico, outro católico e um 
direcionado a todos. Que esta feira agropecuária possa ser exposta o que a nossa população produz. 
Temos muitas pessoas que fazem artesanato, marcenarias que fabricam móveis rústicos, etc. Peço 
que o gestor municipal possa estipular uma data para que esta festa aconteça anualmente. Conto 
com o apoio dos nobres colegas vereadores. 

2. REQUERIMENTO Nº 080/2022 – Ver. Francisco Valdeniso F. da Silva, solicitando a substituição 
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do transformador que fornece energia elétrica à comunidade São Pedro D’ água Branca, por 
outro de capacidade ampliada para atender a demanda local. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Agradeço a Deus por este momento. Em nome do presidente 
saúdo aos demais vereadores, em nome da servidora Valdelina saúdo os demais funcionários e em 
nome da professora Doralice, mãe do Ver. Evandro saúdo a todos que estão na plenária. Este é um 
requerimento muito simples a ser executado. Na comunidade São Pedro, não sei se os nobres 
vereadores sabem, mas aqueles moradores estão vivendo um transtorno grande. A comunidade 
cresceu e o transformador que atende a comunidade não está dando conta para suprir a necessidade. 
O problema maior é em relação à escola, uma vez que quando não tem energia, também não tem 
aula. Vivemos dois anos pandêmico e nossos alunos ficaram fora da escola e hoje estamos tendo esse 
problema na escola, porque quase todos os dias falta energia naquela comunidade. O posto médico 
também está passando por esta dificuldade. Os funcionários estão deslocando até Novo Horizonte 
para levar a vacina, evitando que estrague. Diante dessas explanações, peço ao secretário municipal 
de obras que leve ao conhecimento do gestor municipal para que o quanto antes possa fazer a troca 
desse transformador para tender melhor aqueles munícipes. Conto com o apoio dos nobres pares. 

3. REQUERIMENTO Nº 081/2022(reiteração) – Ver. Mardônio Jhones M. Duarte, requerendo 
que seja feita a recuperação asfáltica da Avenida JK, margem da BR 010, frente da cidade. 

4. REQUERIMENTO Nº 082/2022 – Ver. Mardônio Jhones M. Duarte, solicita a construção de 
uma quadra de futebol de areia e perfuração de um poço artesiano na comunidade Nova 
União(trevo), próximo da Nova Aliança. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! Saúdo a todos na plenária. Em nome do meu amigo Geraldo 
da comunidade escolinha saúdo a todos que estão acompanhando nossos trabalhos através da live. 
Venho pedir ao executivo que possa ser recuperado todo asfalto da Av. JK e as canaletas de água, 
porque está praticamente intrafegável. Foi feito tapa-buracos, mas não resolveu o problema. A av. 
Presidente foi toda recapeada e ficou muito boa, e então venho pedir que o executivo possa atender 
também esse requerimento. Sobre o requerimento para benefício a comunidade Nova União, mas 
conhecido como trevo, primeiramente quero parabenizar a gestão que está construindo na região 
uma escola que há muito tempo era um anseio da comunidade e hoje venho trazer a esta plenária um 
pedido daqueles moradores que é a construção de uma quadra de futebol de areia, para que as 
crianças, jovens e adultos possam fazer bom uso da mesma. Peço ainda para a comunidade a 
perfuração do poço artesiano. A comunidade cresceu muito e as pessoas que ali residem ainda não 
tem água potável para o consumo, precisam se deslocar para outro local para poder buscar água para 
o consumo diário. Conto com o apoio dos meus nobres colegas na aprovação destas matérias. 

5. REQUEIMENTO Nº 083/2022 – Vers. Evandro de Lima Souza e Francisco Valdeniso F. da Silva, 
requerendo a aquisição de um Cão Farejador para auxílio nas diligências da Guarda Municipal. 

Ver. Evandro de Lima:  Mais uma vez boa noite! Em seu nome Presidente cumprimento a todos na 
plenária. Registro a presença da minha mãe, profª Doralice que está conosco nesta sessão. 
Cumprimento a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando pela live. Este 
requerimento, nobres vereadores, para uns pode parecer de pouca importância, mas tanto eu como o 
nobre vereador Francisco estivemos no comando da guarda municipal e lá foi requisitado que 
déssemos entrada nesta matéria e que pudéssemos levar ao conhecimento do gestor sobre a grande 
necessidade que aquela categoria tem, no sentido de ser equipada com um cão farejador. Eles deram 
até exemplo sobre algumas abordagens que faz em certas residências e encontram dinheiros, joias, 
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celulares, mas infelizmente fica impossível detectar onde eles guardam as drogas, pois ficam muito 
escondidas. Com o apoio desse tipo de animal fica mais fácil de encontrar e pegar o suspeito em 
flagrante para constatar o delito. Peço aos meus nobres colegas que nos ajudem na aprovação e 
esperamos que o nosso gestor municipal venha fazer esta compra. Acredito que não seja tão caro 
assim. Segundo informações o valor para aquisição desse cão fica em torno de R$ 10.000,00. No mais 
quero agradecer a oportunidade e desejo boa noite a todos. 

6. REQUERIMENTO Nº 084/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, visando a construção do 
muro da Escola da comunidade Santa Maria do Bacuri. 

7. REQUERIMENTO Nº 085/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a reforma da 
quadra de futebol de areia do Distrito Novo Horizonte. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Em primeiro lugar agradeço a Deus pelo privilégio de 
estarmos reunidos novamente. Nosso objetivo é trabalhar em prol do nosso município. Agradeço a 
participação dos amigos e amigas que estão assistindo nossa live. Agradeço a presença da minha irmã 
em Cristo e mãe do vereador Evandro, a nossa amiga Dieny que veio comigo, acho que ela gostou e 
novamente acompanhar nossa sessão. A esposa do nosso presidente, Renata Martins, seja bem-
vinda. Apresentei um requerimento pedindo o muro da escola da comunidade Aparecida na sessão 
passada e em seguida recebi uma mensagem da comunidade Santa Maria do Bacuri cobrando 
também a construção do muro da escola e hoje estou apresentando não pela cobrança da professora 
Maura, mas pela necessidade, uma vez que o nível de alunos que estudam na comunidade Aparecida 
é o mesmo da comunidade Santa Maria, levando em consideração que os fluxo de carros da 
mineradora é imenso, tornando perigoso para o alunos. Minha outra matéria é sobre a reforma da 
quadra de futebol de areia do Distrito Novo Horizonte, é uma reiteração, apresentada ano passado, 
lembrando que a gestão passada colocou a iluminação, mas não fez a reforma e a gente vem solicitar 
que seja feita essa reforma. Parabenizo o ver. Evandro que também esteve no local, inclusive doando 
material esportivo para a juventude e creio que Vossa Excelência constatou a situação que está 
aquele local. Está mais ou menos uns quatro anos que a situação continua na mesma. As grades todas 
arrebentadas, podendo até gerar um acidente gravíssimo com os atletas que praticam o esporte. 
Então venho reiterar esta matéria, na esperança que seja executada pela gestão municipal. 
Ver. Evandro de Lima:  Parabenizo o Ver. Robson pela matéria sobre a reforma da quadra de futebol 
de areia no Distrito Novo Horizonte. Eu e o ver. Francisco estivermos ano passado com a empreiteira 
que iria fazer a reforma, mas infelizmente não sei o que aconteceu para que não realizassem o serviço 
que tanto precisa, inclusive há uma área onde era para as pessoas praticar ginástica, mas os 
equipamentos estão todos enferrujados, impossibilitando de as pessoas fazer bom uso. Fica meu 
sincero agradecimento por ter insistido em colocar novamente a matéria, ver. Robson, aproveito para 
pedir para subscrever. 

8. REQUERIMENTO Nº 086/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, para que determine a 
construção de calçadas paralelas às ruas pavimentadas da cidade de Ipixuna do Pará, para uso 
dos pedestres e proteção dos meios-fios e do próprio asfalto. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Agradeço a Deus por este momento. Muitas vezes somos 
criticados pela imensidão de requerimentos que apresentamos e poucos são executados, mas nosso 
dever é esse, visitar as comunidades de todo o município e trazer as demandas para serem aprovadas 
e encaminhadas ao executivo e aí cabe a gestor executar ou não. Fiz esse humilde requerimento para 
que o gestor municipal possa construir calçadas paralelas às ruas pavimentadas da cidade, pois nossa 
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pavimentação asfáltica atinge praticamente todas as ruas da cidade, mas é comum verificar danos nos 
meios-fios e no próprio asfalto, visto que não existe calçamento nas laterais. Conto com o apoio dos 
nobres pares na aprovação desta matéria. 

9. REQUERIMENTO Nº 087/2022 – Vers. Railton da Silva e Gilson Sousa de Oliveira, requerendo 
a instalação de uma torre de telefonia móvel(celular) no Distrito Canaã, com alcance expandido 
às comunidades adjacentes. 

Ver. Railton da Silva: Boa noite a todos! Essa matéria fiz em conjunto com o Ver. Gilson pois ele já 
tem uma outra matéria sobre a questão de telefonia móvel nas comunidades polos do nosso 
município e aí resolvemos apresentar esta matéria para beneficiar o Distrito Canaã e demais 
comunidade adjacentes. Referente a isso já tivemos uma conversa com o senador Zequinha Marinho 
de uma época que fizemos uns ofícios que foi colocada algumas comunidade que seriam inseridas 
dentro de um programa e esse programa cita que tinha que ter pelos menos 600 pessoas na 
localidade e concernente a isso a gente fez esse documento e graças a Deus conseguimos duas torres 
de telefonia celular para o nosso município e uma dessas comunidades será o Distrito Canaã a ser 
contemplada e a outra está em discussão, pois será na travessa 13, Ribeira ou São Pedro D’água 
Branca. A gente solicita ao executivo que possa fazer essas intermediações e que possa ser logo em 
breve a instalação dessa telefonia móvel, beneficiando aquela população. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Railton pela matéria, pela grandiosidade de sua 
importância. Na gestão passada foi instala algumas torres de telefonia móvel em algumas 
comunidades, algumas até funcionou e posteriormente nenhuma funcionou mais. A gente sabe da 
importância que é essa rede de telefonia, principalmente nas comunidades maiores. Nas 
comunidades Aparecida e escolinha foram instaladas as torres, mas nunca funcionaram, não sei em 
outras comunidades. Quero aqui parabenizar o vereador Railton pela articulação com o senador 
Zequinha por estar trazendo esse benefício, mas que pudesse ser ampliado, pois já temos uma parte 
desse serviço executado. Foi verba pública investida. Muitas comunidades que foram instaladas 
acredito que está faltando somente os equipamentos para fazer funcionar. Seria muito bom se 
fizéssemos um levantamento de todas essas comunidades que as torres estão instaladas faltando 
apenas os equipamentos e enviássemos às autoridades competentes para que sejam sanadas esta 
problemática. Peço para assinar na matéria. 
Ver. Antonio dos Santos:  Agradeço a Deus pela oportunidade. Mando um abraço a todos que estão 
nos assistindo. Parabenizo os vereadores Gilson e Railton pela matéria e venho reforçar as palavras do 
ver. Robson sobre a importância de torres nas comunidades rurais. Inclusive na minha comunidade 
também foi instalada, mas não funciona. Peço a Vossa Excelência, Ver. Railton que a gente também 
possa reunir com as pessoas responsáveis por este serviço para vermos as possibilidades de estar 
levando esse benefício às comunidades que já tem as torres instaladas, apenas faltando os 
equipamentos. Agradeço a oportunidade e peço para subscrever. 

O Ver. Fábio de Almeida, registrou a presença da técnica de enfermagem Jôse Raiol e do Sr. 
Beto. Em seguida deu boas vindas 

10. Indicação Nº 002/2022 – Ver Railton da Silva, requerendo que o gestor municipal formalize 
junto a sua equipe técnica a elaboração de projeto de lei, cuja finalidade é de se instituir nas 
Escolas Públicas Municipais a Disciplina Empreendedorismo, baseado no anteprojeto(anexo) 

Autor da matéria: Nobres vereadores, é um projeto inovador para nosso município. Toda matéria 
relacionada a um investimento de gastos público é de responsabilidade do executivo. Junto com esta 
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indicação está em anexo o anteprojeto de lei e o prefeito junto com a secretaria de educação 
analisarão e quem sabe possam encaminhar a esta Casa para aprovarmos. Digo que essa disciplina 
será de grande importância para que nossos jovens despertem o espírito empreendedor. Peço que 
possa ser acatado pelo executivo, inclusive já conversei com a secretária de educação sobre a matéria 
e ela ficou de fazer um estudo sobre o assunto. Conto com o apoio dos nobres colegas. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Ver. Railton, digo que se esse projeto for sancionado que se faça a cumprir, 
pois tenho dois projetos aprovados e sancionados, um deles foi sobre a criação das artes marciais nas 
escolas do nosso município. Por três vezes fui na secretaria de educação e aqui quero fazer um 
desabafo. Em uma dessas idas na secretaria nem atendido eu fui. Deixei meu contato na recepção 
para que a secretária posteriormente pudesse entrar em contato comigo, pelo menos para eu tratar 
esse assunto com ela. Não fui atendido, não recebi ligação, ou seja, não avançou. Parabenizo Vossa 
Excelência pela matéria e espero que a sua tenha êxito. Parabéns! 
(a parte) Ver. Railton da Silva: Ver. Robson, recentemente tive uma conversa com a secretaria de 
educação e falei da importância desse atendimento, pelo menos receber uma mensagem ou até 
mesmo uma ligação, explicando o motivo um de nós não poderá ser atendido quando a gente for as 
determinas secretarias. Acho que uma devolutiva dessas nossas visitas é fundamental e que pudesse 
dar mais atenção nesses momentos de conversas, pois quando a gente vai a uma determinada 
secretaria é exclusivamente para levar uma demanda de alguém ou de uma comunidade, uma vez 
que nós visitamos constantemente nossas comunidades. Há a necessidade desse diálogo, desse 
aproximar entre as secretarias. Hoje estivemos no CME e lá foi falado sobre esse assunto. 
Ver. Francisco: Parabenizo o ver. Railton pela matéria e me solidarizo com o ver. Robson. Isso não 
aconteceu somente com Vossa Excelência, mas já fiquei mais três horas de tempo sentado 
aguardando para ser atendido e infelizmente esse atendimento não teve sucesso. Isso nos causa 
constrangimento porque a gente tem um mandato, estamos a vereador e as coisas tem que ser 
tratado com seriedade, até porque tudo que vem para esta Casa do governo municipal a gente tem 
sido solidário e parceiros, aprovando até fora das sessões ordinárias matérias que vem em regime de 
urgência, tudo isso para beneficiar nossa população. Esse olhar com a gente tem que ser diferenciado. 
Se o secretário está ocupado no momento da visita do vereador que pelo menos nos dê uma atenção 
pedindo para voltar outro dia e não deixar esperando horas e horas e ainda não ser atendido. Sou 
solidário os vereadores Railton e Robson por também ter passado pela mesma situação que eu em 
relação a não ser atendido, mas estamos aqui, fazer o que né? Boa noite! 
Ver. Fábio de Almeida:  Sr. Líder de governo, que leve ao conhecimento do nosso Prefeito, que 
quando um vereador chega a procurar um secretário, o vereador não vai para buscar benefício 
próprio, mas para resolver a situação da população. O Secretário está para resolver a situação da 
população na qual a gente represente e por isso tem que ter no mínimo de dignidade e respeito. 
Quando o secretário não puder atender que pelo menos marque um horário ou então retornar as 
ligações. Os secretários não estão nas secretarias para brincar de palhaço com a cara de ninguém. 
Não vamos pedir favores, mas buscar resolver alguma demanda da nossa população. Façam igual eu, 
não ligo, não peço favores, senão estava chateado igual a vocês. 

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

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Meu pronunciamento é somente para parabenizar os 

meus colegas vereadores que apresentaram matérias de grande importância. Sonhamos que os 
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benefícios chegam em nossas comunidades e é por isso que a gente traz todas as semanas os 
inúmeros pedidos ao executivo e sonhamos na execução. A fala dos meus colegas sobre o 
atendimento de alguns secretários realmente nos toca muito, porque a gente não vai nas secretarias 
atrás de ser beneficiados, mas que chegue os benefícios à população. Infelizmente muitos dos nossos 
pedidos não são atendidos e não tem nenhum retorno. Com certeza todos nós temos passado por 
essa situação e espero que seja resolvido e que a população se sinta bem e bem assistido pela gestão, 
por nós vereadores e pelos secretários de modo geral. Obrigado! 

2. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Boa noite mais uma vez. Em nome da Mesa Diretora 
cumprimento os demais vereadores. Em nome da minha esposa cumprimento a todos que nos 
assiste. Ver. Railton, desculpa o desabafo, mas isso me deixa extremamente chateado. A gente está 
aqui representando o povo e os secretários poderiam ter um mínimo de consideração e nos receber 
para saber exatamente o que a gente faz. Será que tem algum secretário que sabe o quanto vocês 
andam no município? Que sabem o problema da população assim como vocês sabem? Claro que tem 
exceções nesses atendimentos, pois alguns secretários quando não podem atender mandam 
mensagem para atender depois. O que não posso aceitar é que em todas as sessões os vereadores 
estão aqui com as mesmas reclamações. Se não tem condição de atender e responder as mensagens, 
que troque. Se não está respondendo o que a nossa população precisa, que troque. Digo isso porque 
se a população achar que nós vereadores não estamos os representando bem, que troquem e 
coloquem outros aqui em nosso lugar. Estamos para servir o povo e isso tem que parar. Chega! Toda 
sessão o vereador fala que secretário não respondeu, não atendeu, vereador quer ir no facebook 
desabar e falar o que precisa. Tem hora que chega o limite. Ver. Railton, o sr. como líder do governo, 
traz a demanda e leva ela de volta e pergunte porque os vereadores não são atendidos, porque na 
hora que precisam de aprovar matérias de urgência nos reunidos até extraordinariamente, final de 
semana, feriado, tudo para atender porque a prefeitura precisa e porque na hora que um vereador 
precisa não pode ser atendido? No mínimo temos que ter uma resposta. Semana passada fui 
procurado pelas pessoas que tem os trailers em frente a praça. São vinte e três pessoas que ali 
trabalham e hoje estiveram nesta Casa e nos informaram que novamente está tendo problemas, mas 
falei que não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Eles relataram que ao invés de 
funcionar as vinte e três lanchonetes funcionarão somente três. Peço aos vereadores que juntos 
possamos procurar saber sobre isso e responder a esses trabalhadores sobre essa situação. Dia das 
mães passou, foi domingo e estava trabalhando no hospital Santa Clara e fizemos um café da manhã 
para mães que ali trabalha. Não foi possível estar com minha esposa, mas que bom que as filhas dela 
estavam com ela. Ela é a mãe das minhas filhas e para mim é uma pessoa muito importante na minha 
vida. Essa semana estivemos em Curionópolis com o Deputado Chamonzinho e aproveitamos para 
pedir ventiladores e equipamentos para nosso hospital. Estamos aguardando resposta. Após a sessão 
vamos fazer o sorteio em alusão ao Dia das Mães, conforme foi publicado nas redes sociais, será 
online. No mais quero parabenizar aos vereadores que apresentaram matérias. Agradeço a Deus pela 
oportunidade de estarmos aqui e a todos que nos acompanham pela página da câmara. 

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 18 de maio 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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12ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

 1º PERÍODO LEGISLATIVO  
Realizada em 11/05/2022 

 
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  

 


