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21ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 10 DE AGOSTO DE 2022 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 10/08/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término:  19:37hs 

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

 
Vereador ausentes: Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Gilson Sousa de Oliveira 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Santiago, Salmo 125,1-4. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Evandro de Lima:  Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Francisco Valdeniso 
que não se encontra bem de saúde e por isso não poderá participar conosco desta Sessão. 

A Justifica foi aprovada por unanimidade. 

 Mensagem do Vereador Claudenor Alves, encaminhando o PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 152/2022, dispõe sobre a concessão de Título de “Cidadão Honorário de Ipixuna do 
Pará” ao Pe. Fernando Dutra de Oliveira e dá outras providências. 

 Mensagem do Vereador Claudenor Alves, encaminhando o PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 153/2022, dispõe sobre a concessão de Título de “Cidadão Honorário de Ipixuna do 
Pará” ao Pe. José Silva Borges e dá outras providências. 

 Mensagem do Vereador Evandro de Lima, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 016/2022, 
que altera a denominação da Escola da Comunidade Candiruzinho para “Manoel da Silva 
Guimarães”, e dá outras providências. 

 
PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 152/2022, dispõe sobre a concessão de Título de 
“Cidadão Honorário de Ipixuna do Pará” ao Pe. Fernando Dutra de Oliveira e dá outras providências. 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 153/2022, dispõe sobre a concessão de Título de 
“Cidadão Honorário de Ipixuna do Pará” ao Pe. José Silva Borges e dá outras providências. 

3. PROJETO DE LEI Nº 016/2022, que altera a denominação da Escola da Comunidade 
Candiruzinho para “Manoel da Silva Guimarães”, e dá outras providências. 
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1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: Sem matérias para a Ordem do Dia. 
1. REQUERIMENTO Nº 116/2022 – Ver. Robson Monteiro, requerendo a construção de uma 

Quadra de Futebol de areia na comunidade Pontinha. 
2. REQUERIMENTO Nº 117/2022 – Ver. Robson Monteiro, reivindicando a reforma da Escola da 

Comunidade Pontinha. 
Autor das matérias:  Agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos em mais uma sessão 
ordinária. Cumprimento em nome da minha irmã Sielma a todos que estão conosco nesta Casa. Em 
nome da nossa intérprete Maricely, cumprimento os funcionários deste Poder. Para mim é motivo de 
alegria estarmos reunidos para darmos início ao nosso 2º Período Legislativo. Minhas duas matérias 
são para construção de quadra de areia e reforma da escola na comunidade Pontinha. As 
comunidades da região ribeirinha, em especial a qual estou me referindo nos requerimentos, sofrem 
com a carência de opções de esporte e lazer, sendo também um anseio constante de todos os 
moradores, por isso venho requerer que seja concedida esse benefício aquele povo carente. Em se 
tratando de escolas, sabemos que a reforma de uma escola proporciona grandes benefícios para a 
comunidade escolar, tornando muito importante para o desenvolvimento do processo educacional. 
Diante disso, venho requerer também do Poder Público a reforma da escola da comunidade Pontinha. 
Peço aos nobres pares que se sensibilizem e me ajudem a aprovar estas matérias e que o Poder 
executivo possa olhar com carinho para aquela comunidade, haja vista que até a presente data a 
mesma não foi contemplada com nenhuma benfeitoria da gestão atual. Obrigado! 

Os Vereadores Evandro de Lima e Antonio do Santos, parabenizaram o autor das matérias e 
pediram para subscrever nas mesmas. 

3. REQUERIMENTO Nº 118/2022 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de uma 
rotatória na avenida Presidente Vargas, no cruzamento com a travessa Jarbas Passarinho, 
centro de Ipixuna do Pará. 

Autor das matérias: Boa noite aos meus colegas vereadores, funcionários e demais pessoas que nos 
acompanham presencialmente e através do nosso link. Tenho me preocupado bastante com a 
situação do tráfego entre essas ruas e avenidas citadas no requerimento. Nesse cruzamento já houve 
vários acidentes, inclusive fatal, por isso venho requerer da nossa gestão que possa construir essa 
rotatória, evitando assim que outros acidentes venham acontecer. Peço ainda que seja determinado 
do setor competente do nosso município, a sinalização de trânsito, de forma a manter a fluidez do 
trânsito, tanto para veículos como para pedestres. Deixo aqui registrado que presenciei uma situação 
estarrecedora quando estava com minha família na praça de alimentação, onde observei 
motociclistas em alta velocidade, sentindo vindo do rio. Passam em frente à igreja com motos 
barulhentas e em uma velocidade fora do normal. Peço aos meus colegas vereadores que juntos 
possamos lutar para que esta matéria venha também ser executada. Muito obrigado! nossa cidade 

4. REQUERIMENTO Nº 119/2022 – Ver. Antonio dos Santos, para que viabilize a perfuração de 
um poço artesiano para a Comunidade Nanaí, bem como a reforma e ampliação de seu sistema 
de abastecimento de água. 

Autor da matéria:  Venho apresentar esta matéria pela importância de ingerirmos água de qualidade. 
Aquela comunidade continua usando a água do poço que contém mal cheiro, inclusive a mesma água 
é fornecida aos nossos alunos. Peço que urgentemente a gestão municipal possa proceder a 
perfuração de um novo poço, garantindo assim para aqueles moradores o consumo de uma água de 
qualidade. Em relação a reforma do sistema de água, é que a encanação já se encontra um pouco 
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deteriorada, ou seja, muitos canos estão quebrados. Peço ainda na mesma matéria a ampliação do 
sistema de abastecimento de água, haja vista que a comunidade cresceu e aproximadamente 30 
famílias ainda não dispõem desse sistema em suas residências. Peço o apoio dos meus colegas 
vereadores e que o Prefeito Artemes Oliveira venha executar esta tão importante matéria. Obrigado! 

5. REQUERIMENTO Nº 120/2022 – Ver. Mardônio Jhones, requerendo em parceria com o DNIT, a 
instalação de um semáforo na BR 010, perímetro urbano de Ipixuna do Pará, no acesso da 
citada rodovia para o Bairro Residencial Cunha. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Apresento este requerimento pela preocupação do tráfego dos 
nossos munícipes que moram no Bairro Residencial Cunha. Sabemos que a rodovia BR 010 tem 
grande tráfego de carros e caminhões, o que potencializa o risco de acidentes. Peço ao Poder Público 
local que que elabore estudos que viabilizem a instalação de semáforos, aumentando a segurança dos 
condutores de veículos e pedestres. 

Discutiram também o referido Requerimento os vereadores Benício Braga, Railton da Silva, 
Robson Santiago e Claudenor Alves. Parabenizando o autor e solicitando autorização para assinar. 

6. REQUERIMENTO Nº 121/2022 – Ver. Benício Braga, para que o Poder executivo, junto com a 
Secretaria de Obras, possam viabilizar a construção da Escola São Raimundo(Arimandeua), na 
comunidade Deus Por Nós. 

Autor da matéria: Boa noite meus nobres colegas vereadores. Que alegria estarmos reunidos para 
podermos trazer as demandas a esta plenária, nas quais irão beneficiar nosso povo. Sempre estamos 
visitando as comunidades e no recesso parlamentar surgiu mais oportunidade de nos reunir para 
ouvir de perto os anseios do nosso povo. A construção da Escola São Raimundo(Arimandeua), na 
comunidade Deus Por Nós foi uma solicitação dos moradores para que pudéssemos requerer do 
executivo esse benefício, pois sabemos que as comunidades necessitam de escola para que o 
processo ensino-aprendizagem aconteça. Conto com o apoio dos meus colegas vereadores na 
aprovação deste simples requerimento. Obrigado. 
 

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

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela presença dos 
meus colegas vereadores e todos que nos acompanham presencialmente e pelas redes sociais. Nesta 
oportunidade venho falar sobre uma postagem de um munícipe. No momento pensei em dar uma 
resposta, mas depois pensei e refletir que o melhor local para relatar esses tipos de situações são em 
nossas sessões. Um morador do Km 88 falou que no Distrito Novo Horizonte só tinha obra quando o 
Adailton Reis era vereador. Nada contra o ex-vereador, mas digo que hoje temos 04 vereadores no 
Distrito Novo Horizonte e nesse mandato já foi levado vários benefícios, talvez por falta de divulgação 
nossa, as pessoas fazem esse tipo de comentário. Para finalizar, digo a todos que cada vereador tem 
sua forma de trabalhar. Não sou de ficar fazendo postagens, mas dou o melhor para ajudar nossa 
cidade e trabalhamos sempre em prol do município, isso é o que importa. Obrigado! 

2. VER. MARDÔNIO JHONES:  Boa noite a todos! Parabenizo o Prefeito Artemes pelas inúmeras 
obras que ele esteve entregando na região da Enalco e Escolinha. Em nome dos moradores dessas 
comunidades, agradecemos imensamente por todo o carinho e zelo pelos seus munícipes. Agradeço 
por atender nossas solicitações. Minha felicidade não é porque meus requerimentos foram 
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executados, mas porque esses benefícios irão melhorar a vida daqueles comunitários. Quero somente 
agradecer e que futuramente possamos estar levando mais benfeitorias ao nosso povo. Muito 
obrigado! 

3. VER. RAILTON DA SILVA:  Inicialmente agradeço a Deus por estarmos de volta nesse segundo 
período Legislativo. Estamos felizes pelas obras que o Exmo. Sr. Prefeito entregou recentemente em 
várias comunidades. Venho aqui falar sobre o nosso Deputado Jacques Neves pelo belíssimo trabalho 
que vem realizando em nosso Estado, inclusive em nosso município. Ipixuna do Pará já foi 
contemplado com um aparelho de eletrocardiograma, por isso venho agradecer pelo apoio que tem 
dado ao nosso povo. O Deputado Jaques Neves é um grande parceiro e sem dúvidas continuará 
ajudando nosso município, por isso volto a apoiá-lo porque acredito que ainda tem muito a trazer 
para nossa querida cidade. Boa noite a todos! 

4. VER. BENÍCIO BRAGA: Parabenizo nosso prefeito Artemes Oliveira pelas obras entregues às 
comunidades Enalco e Escolinha. Tenho um requerimento executado, mas quem ganhou com isso foi 
a comunidade, isso me deixa muito feliz. Agradeço ao Dr. Flávio, é um pré-candidato que está 
atuando em nosso município e tem ajudado muito nossos agricultores. Recentemente trouxe um time 
com ex-jogadores do Remo para jogar conosco. Foi um momento muito prazeroso. Venho aqui falar 
sobre a carência de espaços para a prática do futebol, inclusive a construção de estádios. O único 
estádio que temos, está interditado porque tem alguns aviões pousando à serviço do Estado, 
enquanto isso nossos jovens estão sem a prática do futebol. Pedimos que o nosso gestor possa 
construir mais um campo e assim garantir mais lazer aos nossos atletas. Muito obrigado! 

5. VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Vejo que agora vamos ter vários pedidos de orlas nas comunidades, 
inclusive já até pediram. Percebam que estamos em período eleitoral e cada um de nós temos nossos 
candidatos para buscar votos para que eles continuem ajudando nosso município. Peço que não 
saiamos criticando candidato A ou B. Não se estressem com os comentários em redes sociais, com o 
que vão falar de vocês, porque todo período eleitoral é isso. Ver. Paulo Sérgio, esquece rede social, 
faça o seu trabalha e tenta conseguir o que o povo pede para o senhor, pois os ataques muitas vezes 
são de pessoas que gostariam estar no seu lugar e não conseguiram. Não me importo com redes 
sociais e também nem tenho tempo e infelizmente esses tipos de ataques vão acontecer, 
principalmente nesse período eleitoral. Então, vamos continuar trabalhando e fazer o que estiver ao 
nosso alcance, pois quem ganha com nossas lutas e vitórias é o nosso povo. Desde já convido a todos 
para que no dia 17/08, próxima quarta-feira, possamos receber a Imagem de Nossa Senhora que irá 
visitar esta Casa. Conto com a presença de todos. Peço desculpas pela sessão da semana passada que 
não foi transmitida por motivos no sistema de internet, problemas técnicos em toda cidade. Peço 
desculpas aos nossos telespectadores. Agradeço o convite do instituto MIX para participarmos da 
inauguração. Viajei no período do recesso parlamentar, visitando minha família que mora há mais de 
três mil quilômetros daqui, mas não deixei de atender as demandas de Vossas Excelências e cumprir 
com meu dever de vereador e ordenador de despesa do legislativo. Voltando para nossa deparei com 
nossa população assustada e temorosa, onde pela segunda vez tivemos um assalto no banco 
Bradesco. Quero aqui mais uma vez solicitar do governo municipal a implantação do sistema de 
câmeras em nosso município, requerimento que já havia solicitado no meu mandato passado e esse 
ano o Ver. Robson solicitou novamente, para que nosso município fosse monitorado por câmeras, 
pelo menos nas entradas e saídas da cidade, assim ajudaria nas investigações. O ver. Railton informou 
que não é mais líder do governo, mas não me apresentou outro, então peço ao nobre vereador que 
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leve essa demanda ao Gestor Municipal. Encerro agradecendo a Deus pela felicidade de retornar aos 
nossos trabalhos e que possamos continuar na mesma harmonia que iniciou nossa legislatura. 
Agradeço as pessoas que nos acompanham pela live e aos funcionários desta Casa, muito obrigado, 
sem vocês essa Casa também não teria como funcionar. Nada mais a ser apresentado nesta Sessão, 
declaro encerrado os trabalhos da noite e convido os Excelentíssimos Senhores Vereadores e demais 
participantes para a próxima Sessão Ordinária no dia 17 de agosto 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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21ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
2º PERÍODO LEGISLATIVO 
Realizada em 10/08/2022 

 
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  

 


