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18ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 22 DE JUNHO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 22/06/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:27hs 

 
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. Franciscos Valdeniso Freitas da Silva 
04. Gilson Sousa de Oliveira 
05. Mardônio Jhones Martins Duarte        
06. Paulo Sérgio de Andrade 
07. Robson Monteiro Santiago 
08. Railton da Silva 

 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Salmo 24,2-10 
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 417/2022, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando o Projeto de Lei Nº 
012/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento da prefeitura municipal de 
Ipixuna do Pará, no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), para fazer face às despesas com 
cursinho preparatório do ENEM. 

 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 012/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento da 

prefeitura municipal de Ipixuna do Pará, no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), para 
fazer face às despesas com cursinho preparatório do ENEM. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 103/2022 – Ver. Robson Santiago, requerendo a perfuração de um poço 

artesiano na comunidade Aparecida do Café, com caixa d’água e demais estruturas para 
fornecimento de água para todas as famílias  

Autor da matéria:  Boa noite a todos! em nome do Presidente desta Casa, cumprimento a Mesa 
Diretora e demais vereadores. Saúde a profª Doralice, mãe do Ver. Evandro e minha mãe que estão 
em Novo Horizonte acompanhando esta transmissão. Antes de iniciar a defesa desta matéria, 
agradeço ao Prefeito Municipal pela execução da perfuração de dois poços artesianos na Zona rural, 
nos quais foram feitos os pedidos e foram executados. Hoje tenho mais uma matéria que também 
requer perfuração de um poço para a comunidade Aparecida do Café. Peço a sensibilidade dos nobres 
pares para me ajudarem na aprovação e assim como essas duas comunidades nas quais solicitei o 
sistema de abastecimento de água, essa comunidade também possa ser contemplada. Obrigado! 
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Ver. Railton da Silva:  Peço para assinar, Ver. Robson, pela importância da matéria em referência. 
2. REQUERIMENTO Nº 104/2022 – Ver.  Mardônio Jhones, para que proceda a conclusão da 

pavimentação asfáltica do Bairro Paraubá(via travessa José Bonifácio), até as obras das 
secretarias municipais, na estrada do Canidezinho. 

3. REQUERIMENTO Nº 105/2022 – Ver.  Mardônio Jhones, requerendo a pavimentação asfáltica 
das ruas projetadas do novo bairro planalto, na margem esquerda que liga à comunidade 
Canidezinho 

4. REQUERIMENTO Nº 114/2022 – Ver.  Mardônio Jhones, requerendo a construção de uma 
praça e de uma quadra de futebol de areia no Bairro Açaizal. 

  Autor das matérias:  Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade e saúdo aos nobres 
pares e demais visitantes. Venho requerer que seja atendido através do meu requerimento Nº 105 
contemplar o novo bairro Planalto com a pavimentação asfáltica, haja vista que aquele bairro está 
cada dia se desenvolvendo e a população solicitou que eu apresentasse esse pedido nesta Casa. 
Venho requerer também que o Poder executivo possa designar mais obras para o Bairro Açaizal. É um 
dos bairros bem distantes do centro e muito carente de benefícios, inclusive não há nenhum espaço 
de lazer para aquela população. Aproveito para parabenizar o Diego, Guarda Municipal que tem dado 
grande apoio para os esportistas daquele Bairro, construiu até uma pequena quadra de areia 
improvisada no seu próprio espaço de morada. Peço o apoio dos nobres colegas e juntos vamos lutar 
para que nossas matérias sejam executadas. Muito obrigado! 

Os Vers. Gilson Sousa, Claudenor Alves e Robson Santiago, teceram elogios ao autor das 
matérias, em seguida pediram autorização para subscrever. 

5. REQUERIMENTO Nº 106/2022 – Ver. Antonio dos Santos, requerendo a reforma e a 
construção do muro da Unidade Básica de Saúde “Maria Raimunda”, na comunidade 
Quiandeua. 

6. REQUERIMENTO Nº 107/2022 – Ver. Antonio dos Santos, para que viabilize a construção da 
Ponte de acesso a comunidade Coera. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! em relação a UBS da comunidade Quiandeua, informo que já 
é terceira vez que estou reiterando este pedido, mas continuo esperançoso que seja executado. Peço 
também a construção da ponte de acesso a comunidade Coera, que se encontra bastante danificada, 
oferecendo risco de acidentes. Essa ponte interliga várias vicinais, como a estrada da fazenda Tracajá. 
Conto com o apoio na aprovação dessas simples matérias e espero que o Poder Executivo possa 
executá-las. 
Ver. Fábio de Almeida:  Ver. Antonio, a UBS precisa sim de uma reforma urgente e da construção do 
muro. Já passei algumas situações para o secretário de saúde e precisam melhorar o atendimento e 
outras situações que segundo ele serão solucionadas. Conte com meu apoio. 

7. REQUERIMENTO Nº 108/2022 – Ver. Benício da Conceição, requerendo a aquisição de uma 
roçadeira para a manutenção do gramado do Estádio Municipal. 

Autor da matéria:  Cumprimento a todos que estão conosco nesta sessão. Em defesa da minha 
matéria, informo que quando o campo de futebol foi liberado novamente para a prática esportiva, o 
serviço de roçagem que fizeram não foi satisfatório. Não estou criticado os servidores, mas que fosse 
feita da forma correta. Estou falando isso porque sou muito criticado por outros atletas que ali usam 
aquele espaço. Com a aquisição dessa roçadeira irá amenizar essa situação. Peço o apoio dos nobres 
pares na aprovação. Muito obrigado! 
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8. REQUERIMENTO Nº 109/2022 – Ver. Fábio de Almeida, requerendo serviços de expansão da 
energia elétrica da Travessa 13 até o Ramal do Grilo, contemplando com a energia elétrica o 
total de 06(seis) famílias. 

9. REQUERIMENTO Nº 110/2022 – Vers. Fábio de Almeida, Antonio dos Santos e Robson 
Santiago, requerendo a construção de uma escola na comunidade Jauaroca, bem como a 
expansão da energia elétrica para atendimento de todas as famílias e povoado. 

Ver. Fábio de Almeida:  Quero aqui defender minha matéria sobre a expansão de energia da 
comunidade 13 até o ramal do grilo, uma vez que nosso município é o município mais atrasado em 
relação a expansão de energia. Ainda há uma quantidade muito grande de famílias que ainda não 
dispõe de energia elétrica em suas residências. Vou novamente a Equatorial para buscar parceria 
sobre essas demandas. Conto com o apoio dos nobres pares. 
Ver. Gilson Sousa:  Parabenizo pelas matérias do vereador Fábio e demais vereadores. Peço que o 
executivo possa se sensibilizar com essas demandas que nós aqui trazemos, zelando pelo bem estar, 
lazer, desenvolvimento do município e pela comodidade dos nossos irmãos que moram 
principalmente nas comunidades. Peço para assinar nas matérias. 
Ver. Robson Santiago: Fui na equatorial em Paragominas, eles protocolaram meu documento, mas se 
não tiver fazendo aquela cobrança constantemente, infelizmente eles não resolvem. Realmente nosso 
município enfrentam muitas dificuldades em relação a expansão de energia, como exemplo, temos 
aquele ramal que é conhecido como ramal do Zé Maria Maroto, apenas 06km longe da estrada onde 
passa a energia, mas que a burocracia para expandir esse benefício é muito grande. Peço que juntos 
possamos fazer um levantamento e levar até a Equatorial em Belém para tentar resolver essa 
situação.  

Os Vers. Antonio dos Santos e Railton da Silva pediram autorização para assinar nas matérias. 
REQUERIMENTO Nº 112/2022 – Ver.  Gilson Sousa, requerendo a implantação de internet 

grátis em todas as escolas da Zona Rural de Ipixuna do Pará. 
Autor da matéria:  Boa noite! Em visita em algumas comunidades e a pedido de alguns funcionários 
públicos de escolas e postos de saúde, estou apresentando esta matéria. Este sonho não é de hoje 
para alguns departamentos públicos, em especial às escolas e unidades de saúde. Analisando bem, 
não é uma despesa tão grande para os cofres públicos. Conto com o apoio dos nobres pares na 
aprovação desta tão importante matéria. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Na região da comunidade Santa Maria do Bacuri existe um programa de 
internet em algumas escolas, mas nas unidades de saúde não tem esse benefício e aí alguns 
funcionários se reúnem e pagam um sistema e internet para poder ter acesso e usar para as 
necessidades, principalmente no trabalho. Sabemos que eles fazem esse esforço não para benefício 
próprio, mas para ajudar em suas funções no ambiente de trabalho. Acredito que deveríamos fazer 
uma emenda aditiva na LDO para atender as comunidades rurais com o sistema de internet. 
Ver. Francisco Valdeniso: Boa noite a todos! Parabenizo Vossa Excelência, Ver. Gilson pela matéria e 
peço para assinar. 

10. REQUERIMENTO Nº 113/2022 – Ver. Robson Santiago, requerendo a pavimentação asfáltica 
das ruas do Bairro Morada Nova, além da construção de uma quadra de futebol de areia. 

Autor da matéria: Tivemos a felicidade de saber que o Bairro Morada Nova agora já é daqueles 
moradores e a partir de agora o Poder Público tem o dever de cuidar e zelar por a população daquele 
bairro. Somos conscientes que antes desse parecer favorável a eles, nenhum administrador público 
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tinha autorização para investir naquela área, mas hoje a realidade é outra e estou sonhando muito 
alto. Ali tem muitas ruas intrafegáveis, quem sabe nesse primeiro momento empiçarrar as principais 
ruas iriam melhorar a trafegabilidade. Algumas situações já estão sendo resolvidas pelo Poder Público 
e a tendência é melhorar cada dia mais a vida daquela população. Conto com o apoio dos nobres. 

Os Vers. Benício Braga, Evandro de Lima, Francisco Valdeniso e Gilson Souza, também 
discutiram a matéria, parabenizando o autor e pedindo para subscrever. 

11. REQUERIMENTO Nº 115/2022 – Ver. Railton da Silva, requerendo a recuperação do Ramal da 
Castanheira, próximo a propriedade do Sr. Adilson e a perfuração de um poço artesiano, 
ambos benefícios são para a comunidade Maracaxi. 

Autor da matéria:  Nesta comunidade há muitos moradores, inclusive temos um senhor que teve 
derrame e a família teve muita dificuldade para buscar atendimento, pois é uma comunidade muito 
longe da sede do município. A água não é de boa qualidade. Acredito que o mais apropriado é a 
perfuração do poço naquele ramal. Peço o apoio dos nobres pares na aprovação. 
Ver. Robson Santiago:  Fiz uma visita naquele ramal e vi que não é fácil o acesso para outras 
comunidades. Continuemos esperançosos na execução dessas matérias, inclusive as primordiais ao 
bem estar da população. 
 

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, opinando favoráveis à aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
010/2022, da Mesa Diretora do Poder Legislativo, que dispõe sobre a Nova Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, Reforma o Plano de Cargos, Carreira e 
Remunerações dos seus Servidores e dá outras providências. 

Ver. Fábio de Almeida: Todas as secretárias tem um PCCR adequado e hoje estamos votando o da 
Câmara Municipal. Para mim é uma satisfação poder apresentar com a Mesa Diretora esse projeto, 
como uma forma de reconhecimento do trabalho dos nossos servidores e por muito tempo não ter 
sido atualizado. 

O Parecer Conjunto Nº 06/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamentos, após a discussão recebeu aprovação unânime, juntamente com o Projeto de Lei 
Complementar Nº 010/2022 que seguirá para sanção no executivo. 

 

 
PRONUNCIAMENTOS: 

1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Em nome do presidente desta Casa, saúdo a todos os 
meus nobres colegas vereadores. Agradeço a todos que nos acompanham através do link 
compartilhado, em especial a minha mãe, que sempre tem acompanhado nossos trabalhos. Que Deus 
lhe abençoe sempre. Parabenizo aos vereadores que apresentaram requerimentos, seguindo todos 
aprovados ao executivo, assim como o Projeto de Lei que acabou de ser aprovado. Quero aqui fazer 
algumas solicitações ao executivo, como: construção de quebras molas no Bairro Residencial Cunha, 
novos uniformes para aguarda Municipal e a construção de uma sala de aula na comunidade 
maçaranduba, pois os alunos continuam estudando no galpão. Conto com os secretários municipais e 
o Exmo. Sr.  Prefeito Municipal para que possam priorizar algumas demandas de mais necessidades 
para nossa população. Muito obrigado! 
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2. VER. RAILTON DA SILVA: Boa noite a todos! parabenizo a todos que apresentaram matérias. 
Recentemente recebi uma crítica que nós apresentamos muitos requerimentos e que em cada sessão 
são aprovadas várias matérias. Mas fazemos isso porque visitamos constantemente as comunidades e 
lá são apresentados os pedidos pelos moradores. Nós não temos o poder e nem condições de 
executar esses requerimentos que aqui apresentamos, votamos e aprovamos, mas cabe ao Poder 
Executivo, dentro do orçamento municipal priorizar o que de mais necessidade para a população. Essa 
é umas das nossas funções: levantar as demandas e aqui no apresentá-las. Nesta oportunidade, 
informo que amanhã teremos a presença do Senador Zequinha Marinho em nosso município, às 14hs. 
Iremos recebê-lo no espaço Sabrina festas e desde já se sintam convidados e vamos divulgar através 
das redes sociais enviando mensagens nos nossos grupos e aos amigos. O senador irá expor seus 
projetos e intenções de trabalho para o nosso Estado. Ele põe suas ideias à frente e trabalha com 
muita dedicação. O Senador Zequinha Marinho estará concorrendo ao governo do Estado do Para. É 
uma luta difícil, sabemos disso, mas vamos abraçar esta causa. Em nosso município ele tem trazido 
muitos benefícios e jamais vou negar meu apoio a ele. É um grande parceiro. Peço aos senhores que 
possam, dentro de suas possibilidades, agarrar esta mesma vontade que temos, mas entendo cada 
um. Convido aos senhores para estar conosco prestigiando este tão importante evento. Boa noite a 
todos e até a próxima oportunidade. 

3. VER. FRANCISCO VALDENISO: Quero aqui agradecer a prefeita Vanessa pela parceria com 
nosso município. Ela tem nos ajudado muito e sendo muito parceira do nosso prefeito. Boa noite a 
todos! 

4. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Estamos aqui para tentar contemplar o sonho da população e 
fazermos o que está ao nosso alcance. Registro a presença do Sr. Adriano, grande amigo e parceiro do 
nosso município. Faço aqui um convite especial aos nobres pares e a todos que queiram participar, 
que na próxima sexta-feira, estaremos fazendo a entrega das 50 rabetas. Estará conosco o Deputado 
Federal Hélio Leite e algumas autoridades. Comunico aos nobres pares que vamos antecipar a nossa 
sessão para terça-feira(28), devido algumas agendas dos nobres vereadores dentro e fora do Estado, 
na próxima semana. Fui cobrado sobre a situação das péssimas condições de trafegabilidade em 
nossas ruas e hoje pela manhã o secretário de obras, Warle Freitas já sinalizou que será feito o serviço 
de tapa buraco e será feito mais 5km de asfalto. Esse serviço será realizado na sede do município e no 
Distrito Novo Horizonte. Peço desculpas às pessoas que mandam mensagens e não respondo de 
imediato, mas muitos sabem que exerço uma outra função e muitas vezes demoro responder, mas 
sempre respondo. Agradeço a Deus por tudo que tem feito por todos nós. Boa Noite a todos e que 
Deus nos abençoe! 

 
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 28 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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18ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

 1º PERÍODO LEGISLATIVO  
Realizada em 22/06/2022 

 
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  

 


