
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 
 

15ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 01 DE JUNHO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 01/06/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:34hs 

 
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. Gilson Sousa de Oliveira 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Robson Monteiro Santiago 
07. Railton da Silva 

 
Vereador ausente:  Mardônio Jhones Martins Duarte    
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Gilson Sousa de Oliveira Juízes,1,1-2 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Antonio dos Santos Mendes:  Justifico a ausência do Ver. Mardônio, uma vez que o 
mesmo está na comunidade Escolinha cumprindo agenda parlamentar e não conseguiu retornar à 
sede do município devido forte temporal na referida comunidade. Conto com os nobres pares na 
aprovação desta justificativa. 

A justificativa após colocada em discussão, recebeu aprovação unânime 

 Ofício N° 021/2022, do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Salomão Silva, informando o horário 
e itinerário ida e volta do ônibus do TFD no trajeto Belém/Ipixuna. 

 Ofício n° 333/2022, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando a Lei Municipal Nº 
408/2022, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar imóvel pertencente ao patrimônio Público 
Municipal, à associação dos ACS e ACE. 

 Ofício n° 334/2022, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando a Lei Municipal Nº 
409/2022, institui o Curso Pré-Vestibular gratuito no Município de Ipixuna do Pará. 

 Ofício Circular nº 088/2022, do Procurador Geral do Município, Sr. Isaac Farias, encaminhando 
cópia do Decreto Municipal Nº 249/2022, que dispõe sobre nomeação da comissão de gestão para 
discutir a reformulação do PCCR da Educação do Município. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 094/2022 – Vers. Evandro de Lima Souza e Paulo Sérgio de Andrade, para 

que proceda a aquisição de um computador e uma impressora para os serviços administrativos 
da Guarda Municipal do Distrito Novo Horizonte. 

Ver. Evandro de Lima: Estivemos na entrega de um aparelho celular doado pelo governo municipal 
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para a guarda do Distrito Novo Horizonte, para estar usando no serviço diário da categoria. Nesse 
mesmo dia os guardas nos fizeram a solicitação para que pudessem proceder através de 
requerimento, a aquisição do computador e impressora para que também eles possam utilizar em 
seus trabalhos. Peço aos nobres colegas que nos ajudem a aprovar esta humilde matéria que será de 
grande valia para aquela guarnição. Obrigado! 
Ver. Francisco Valdeniso:  Parabenizo os autores da matéria e peço para assinar. 

2. REQUERIMENTO Nº 095/2022 – Todos os Vereadores, requerendo do Exmo. Sr. Governador 
do Estado Helder Barbalho, a construção de Escolas de Ensino Médio nos Distrito Novo 
Horizonte e Canaã. 

Ver. Robson Santiago:  Boa noite a todos! Primeiro lugar agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos 
reunidos em mais uma sessão ordinária nesta Casa. Em nome da servidora Maricely saúdo a todos os 
funcionários desta Casa e demais participantes. Todos são conhecedores que há várias matérias sobre 
essa solicitação e até há processos para início da obra no Distrito Novo Horizonte. Informo que em 
nosso Distrito, temos três turmas do ensino médio que estão sem salas de aula para estudar, as 
demais ainda estão na escola do município. Temos alguns deputados que estão nos ajudando nesta 
empreitada, mas precisamos de mais apoio e por isso vamos enviar cópias desse Requerimento às 
autoridades Estaduais e Federais na esperança que iremos conseguir a construção dessas duas escolas 
nos Distritos de Novo Horizonte e Canaã. Deixo em aberto para que nosso Líder de governo, Ver. 
Railton que tem acesso ao Governo do Estado e ao Senador Zequinha Marinho na tentativa que 
possam nos ajudar nesta empreitada. Muto obrigado! 
Ver. Evandro de Lima: Antes de iniciar a defesa desta matéria, quero aqui registrar a presença do 
amigo Renê, lá do Trevo, seja sempre bem-vindo. Sabemos que estas escolas são de grande 
necessidade para esses Distritos. Em relação a construção da escola em Novo Horizonte, sabemos que 
esta luta vem desde o meu primeiro mandato e já fomos com alguns professores e autoridades 
municipais na SEDUC e graças a Deus que o processo já está quase concluído. É um sonho que nosso 
Distrito tenha a escola de Ensino Médio, levando em consideração que a demanda para este grau de 
ensino aumenta todos os anos e os espaços são insuficientes. Vamos acreditar que dará tudo certo. 

O Ver. Fábio de Almeida registrou a presença das professoras Odilena e Sheila Guilherme.  
3. REQUERIMENTO Nº 096/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que determine do setor 

competente da prefeitura, as adequações necessárias nos prédios públicos municipais para a 
instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, segundo as normas da 
ABNT. 

Ver. Fábio de Almeida: Fiz este requerimento porque tenho observado que nossos prédios públicos 
não dispõem desses equipamentos, inclusive em nosso próprio prédio, mas os bombeiros civis de 
nosso município já vieram e fizeram as observações para que o quanto antes a gente possa também 
instalar esses equipamentos em nossa Casa. O processo já está em andamento e brevemente 
estaremos com esses equipamentos instalados. Conto com o apoio na aprovação da matéria. 

Os vereadores Robson Santiago e Railton da Silva contribuíram da na defesa da matéria, 
parabenizando o autor e pedindo autorização para subscreverem. 

4. REQUERIMENTO Nº 097/2022 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção da ponte na 
via de acesso à comunidade Pantoja. 

Ver. Railton da Silva:  Cumprimento a todos que estão na plenária assistindo nossa sessão e a todos 
que nos acompanham através do link. Acredito que os senhores já devem ter passado naquela ponte 
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que dá acesso à comunidade Pantoja, inclusive esses dias fomos visitar aquela comunidade e foi 
possível detectar a situação que se encontra este meio de trafegabilidade dos nossos produtores 
rurais, principalmente. Peço ao executivo que possa olhar com carinho para nossos produtores que 
precisam ter uma boa trafegabilidade para escoar suas produções. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima: Peço para assinar com vossa senhoria, Ver. Railton, pela importância da 
matéria apresentada. 

5. REQUERIMENTO Nº 099/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo serviços de 
Expansão da drenagem das ruas do Distrito Novo Horizonte. 

Ver. Robson Santiago: Fazendo a defesa deste requerimento, ressalto que na gestão do ex-prefeito 
Salvador Chamon foi iniciado o processo de drenagem em Novo Horizonte, mas teve alguns 
perímetros do centro, como aquela avenida da Ação Social que o serviço deixou a desejar, pois 
quando chove o acúmulo de água é enorme, ficando inviável a trafegabilidade de pedestres por 
aquela via pública. Mesmo a rua estando asfaltada, acumula muita água e não escoa para outro local. 
Fica complicado passar por ali no período do inverno, por isso venho apresentar uma matéria por 
completa para que possam executar o quanto antes estes serviços nos quais solicito na matéria em 
discussão. Conto com o voto favorável nesta tão importante matéria. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  O ver. Robson está de parabéns e tem toda razão. Aquela situação não tem 
mais como conviver o próximo inverno. Esse ano foi um transtorno total. O acúmulo de água e terra 
está comprometendo até outras ruas ficando impossibilitado uma melhor trafegabilidade. 
Sinceramente a gente fica com vergonha porque infelizmente a culpa reflete sobre nós vereadores, 
como se a gente tivesse culpa da forma como fizeram aquele asfaltamento. O Secretário Warle já 
sinalizou que passando o inverno será iniciado o trabalho de drenagem nas ruas de Novo Horizonte, 
melhorando assim a trafegabilidade de quem precisa transitar com mais comodidade.  

6. REQUERIMENTO Nº 102/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, solicitando da secretária de 
obras a perfuração de um poço artesiano na Comunidade Santa Luzia. 

Ver. Benício Braga: Boa Noite a todos! A comunidade Santa Luzia está localizada na ocupação da 
Campo de Boi e lá residem mais de 30 famílias que, por sua escassez vem dificultando a execução de 
serviços básicos de higiene e outras atividades em suas residências. Peço encarecidamente que o 
nosso gestor possa executar esta matéria no sentido de dá mais comodidade aos moradores que 
precisam usufruir desse líquido tão precioso que é a água. Conto com o apoio de Vossas Excelências.  

7. INDICAÇÃO Nº 003/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, propondo ao Poder Executivo 
Municipal que elabore Projeto de Lei sobre a Criação e Funcionamento do Canil municipal de 
Ipixuna do Pará. 

Ver. Robson Santiago: Este documento não estou apresentando por acaso. Duas professores de Novo 
Horizonte me contaram relatos de acidentes com elas em decorrência da quantidade desses animais 
soltos nas ruas. Além dessa problemática, há também o problema da sujeira que eles deixam nas ruas 
e as cenas desconfortáveis que as crianças presenciam. Então, estaremos enviando, em anexo o 
Projeto de Lei, na esperança que o gestor municipal possa enviar esta Casa para futuramente 
aprovarmos. Peço que me ajudem na aprovação. Obrigado! 
Ver. Gilson Sousa:  Já entrei com esta matéria há alguns anos, pela necessidade de um canil em nosso 
município, inclusive eu e minha esposa já sofremos acidentes causados por cachorros. Tenho animais, 
mas crio dentro do meu patrimônio, sem causar danos à sociedade e seria muito bom se todos 
fizessem isso. Peço para subscrever na matéria.  
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Os vereadores Benício Braga e Fábio de Almeida, parabenizaram o Ver. Robson pela tão 
importante matéria, em seguida pediram para assinar. 

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. PARECER CONJUNTO Nº 06/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 

Orçamentos, opiando favoráveis a aprovação do Projeto de Lei Nº 009/2022, do Poder 
Executivo Municipal, que concede reajuste remuneratório aos ocupantes dos cargos de Gestor 
Escolar e Vice gestor Escolar do Município de Ipixuna do Pará. 

O Parecer Conjunto Nº 06/2022 juntamente com Projeto de Lei Nº 009/2022, foram para 
votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade. 
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos 

e as pessoas que estão nos assistindo. Parabenizo a todos os vereadores que apresentaram matérias. 
Mais uma vez venho a esta tribuna fazer um desabafo e gostaria muito que o Exmo. Prefeito estivesse 
nos assistindo, mas antes quero parabenizar os secretários Jean Bobsien, Salomão Silva e o Warle 
Freitas, como também o irmão do Prefeito, Sr. Max pela educação e gentileza que sempre tem 
dirigido a minha pessoa. Vocês têm meu respeito e consideração. Relato aqui uma situação que 
aconteceu na comunidade Betel, no final de semana. Infelizmente cheguei um pouco atrasado, 
inclusive passando mal por não ter tomado café. Então, fui convidado para comer churrasco, na 
tentativa de melhorar o mal-estar que eu estava, mas infelizmente fui proibido de tocar no isopor que 
tinhas carnes. Fiquei chateado, mas não revidei, a minha revolta foi porque me proibiram e logo em 
seguida o sr. Gleidson, ex-secretário de obras, chegou, abriu o isopor e se alimentou sem nenhuma 
intervenção. Fiquei chateado, mas preferi o silencio. O que estou querendo dizer com isso? É que em 
termo de trabalho, Vossa Excelência Prefeito Artemes, vice ainda é o melhor até hoje. O senhor vem 
trabalhando como nunca, mas quero lhe dizer que o senhor precisa refletir sobre sua gestão, não é o 
funcionário que está indo mal, mas a sua gestão que não tem hierarquia. Nós não somos tratados 
com respeito por muitos que estão ao seu redor. Não quero ser melhor que ninguém, mas devemos 
ser tratados com respeito. Digo ainda, hoje a gente pode estar lá em cima, mas a qualquer momento 
a gente pode cair. Para finalizar deixo registrado esta frase: “cargos são temporários, títulos são 
provisórios, mas a maneira que você trata as pessoas, será lembrada para sempre” Muito obrigado e 
que Deus nos abençoe. 

 
2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Meu pronunciamento é para agradecer. Em nome da 

Núbia da secretaria de Obras quero agradecer toda equipe da secretaria que atendeu nosso pedido e 
construíram as lombadas no Distrito Novo Horizonte. Agradeço mais uma vez ao Deputado Hélio Leite 
pelo apoio que tem dado em nosso município e o desejo dele é fazer muito mais por este lugar. Ele 
tem sido um grande parceiro e sem dúvidas fará muito mais. Quero falar da minha felicidade neste 
dia, pois hoje tivemos a feliz notícia que o Juiz de Direito julgou improcedente o pedido de 
reintegração de posse a área de ocupação chamada Morada Nova, Distrito Novo Horizonte. Aquela 
área é de vocês meus amigos e vocês poderão continuar morando com suas famílias. Foi uma luta que 
se iniciou há muitos anos e hoje alcançaram esta vitória. Quero parabenizar o Ver. Benício que foi um 
grande parceiro nosso nessa luta. Hoje uma ACS nos informou que existe mais de 300 famílias 
morando naquela área. Não tenho dúvidas que aquele bairro vai se expandir muito, pois foi um bairro 
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projetado e sei que irá crescer a passos largos. Meus parabéns a toda Diretoria do Bairro Morada 
Nova que lutaram incansavelmente para permanecerem naquele local.  Quero parabenizar o ex-
vereador Adailton Reis que se empenhou muito por esta causa. Hoje contemplar uma decisão como 
essa, a gente não tem palavras para agradecer. Parabenizo aos ex-gestores que também contribuíram 
para que essa vitória fosse alcançada e aquelas famílias permanecessem em suas propriedades. 
Nenhum gestor poderia fazer grandes investimentos naquele bairro, pois ainda estava em processo 
de justiça. Meu agradecimento especial ao Dr. Fabrício, que viveu dias difíceis para que esta causa 
tivesse êxito. Ele até se emocionou pelo resultado. Dr. Fabrício, o senhor é muito importante para 
nosso o município. Dou crédito a ele por ser persistente e ele sempre dizia que iríamos ganhar essa 
causa e hoje a gente pode se alegrar com esse resultado. Muitíssimo obrigado a todos que 
contribuíram para que todo aquele bairro hoje estivesse vivendo essa alegria, graças a Deus! Um 
abraço a todos e fiquem com Deus. 

 
3. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Boa noite mais uma vez. Agradeço a Deus pela 

oportunidade. Quero aqui parabenizar pelos benefícios que estão acontecendo em nosso município. 
Também estou muito feliz pela vitória do povo da Morada Nova, no Distrito Novo Horizonte. Com 
certeza aquelas famílias poderão continuar morando naquele bairro, sem a hipótese de serem 
despejados. Agradeço aos vereadores que nos ajudaram nessa árdua luta, mas o importante é que 
saímos vitoriosos. Ao Dr. Fabrício, meus sinceros agradecimentos, sou conhecedor de sua luta em prol 
daquele povo e de muitos agricultores. Aproveito a oportunidade para convidar meus nobres colegas 
vereadores para que amanhã possamos estar nesta Casa, pela manhã, onde estaremos emitindo 
carteiras de pescadores e documentos de terra. Todos são convidados a participar. Para finalizar, 
quero expressar minha gratidão por esta união que sempre houve entre nós vereadores. Tudo que 
aqui aprovamos é para o bem da nossa população e nenhum projeto ou requerimento teve voto 
contrário, isso é muito importe. Obrigado presidente pelo apoio que sempre tem dado a todos nós. 
Ao nosso prefeito Artemes, parabenizo pelo trabalho de recapeamento que vem fazendo em nossas 
ruas e avenidas. Parabéns também pelo projeto da praça de alimentação, percebo que vai ficar muito 
bonito. Boa noite a todos! 

 
4. VER. FRANCISCO VALDENISO:  Agradeço ao Sr. Jeremias que se empenhou bastante e fiquei 

feliz pelo direito de posse que foi dado aquelas famílias do Bairro Morada Nova. Ao prefeito, nossos 
agradecimentos pelo apoio em ter ajudado a regularizar a associação dos moradores. Ao secretário de 
obras, nosso agradecimento pela atenção. Ao presidente desta Casa, parabéns pela audiência pública 
realizada dia 26/05, continuamos acreditado que vai dá tudo certo também para aquelas 250 famílias 
da região da Balalaica. Peçamos que a justiça analise também o lado das pessoas que estão naquela 
área há muito tempo. Tenham todos um bom retorno e que Deus continue nos abençoando. 
 

5. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Boa noite a todos! Em nome do 2º secretário agradeço a 
presença dos nobres vereadores e em nome da Servidora Valdelina saúdo as pessoas que estão na 
plenária. Parabenizo aos vereadores que apresentaram matérias. Quero informar aos comerciantes 
do entorno da praça da Bíblia que haverá uma reunião para esclarecer melhor sobre a retirada das 
vendas em torno da praça. Fiquei feliz pela vinda de mais uma agência bancária em nosso município. 
Ganhamos duas academias ao ar livre e uma vai para Novo Horizonte e a outra estamos pensando 
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instalar na parte da frente da Ação social. Estivemos na comunidade Santa Maria no Círio Fluvial e lá 
fomos cobrados sobre o serviço de iluminação pública, mas a gente fica pensando sobre algumas 
atitudes de vândalos que estão quebrando as lâmpadas em algumas partes de nossa cidade. Acredito 
que as providências devem ser tomadas para que possa coibir esse tipo de atitude. Não acho justo o 
executivo cumprir com sua obrigação e os próprios beneficiados agir dessa forma. Aproveito para 
parabenizar aos organizadores na realização do Círio Fluvial, uma vez que aquela comunidade ficou 
dois anos sem poder realizar aquele evento de fé e devoção, devido ao período pandêmico. Em 
relação a audiência pública, informo que era um evento da câmara e senti falta de Vossas Excelências 
e de alguns servidores e assessores. Quero aqui agradecer o grande apoio do servidor Cimar que 
esteve desde o início dos trabalhos até o final. Agradeço a todos os funcionários desta Casa e a todos 
que nos acompanham através da página da Câmara, lembrem-se que a participação da comunidade é 
muito importante. Agradeço pela audiência assídua da mãe do Vereador Francisco, leve nosso abraço 
a ela, vereador. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Nada mais a ser apresentado na referida 
Sessão, declaro encerrado os trabalhos da noite e convoco os Excelentíssimos Senhores Vereadores e 
demais participantes para a próxima Sessão Ordinária no dia 08 de junho 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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15ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

 1º PERÍODO LEGISLATIVO  
Realizada em 01/06/2022 

 
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  

 


