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 26ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 21 DE SETEMBRO DE 2022 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 21/09/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término:  19:40hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Claudenor Alves da Silva(em exercício)  
                                               2º Secretário – Benício da Conceição Braga 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
03. Paulo Sérgio de Andrade  
04. Robson Monteiro Santiago 
05. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Evandro de Lima Souza, Gilson Souza de Oliveira e Mardônio Jhones Martins 
Duarte. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Salmo 33, 13-22 
 

EXPEDIENTES: Sem expedientes para a Ordem do Dia. 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O PLENÁRIO VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 147/2022 – Vereadores Fábio de Almeida e Robson Santiago, requerendo 

a aquisição de um terreno destinado à construção do Parque de Exposição Agropecuária 
municipal. 

Ver. Fábio de Almeida: Sabemos que a festa agropecuária do nosso município esteve suspensa por 
algum período devido a pandemia e agora retornou. Hoje é a nossa primeira sessão que conseguimos 
transmitir após a Agrofest e a gente tem a alegria de fazer um pedido voltado para esse evento. 
Quero primeiramente parabenizar os organizadores, Jandson, Wanderlei e toda equipe envolvida na 
realização da 1ª Agrofest. Na última exposição que teve, fiz a cobrança que se fosse para ter essa 
festa somente com shows e não expor o que a nossa terra tem e produz, não teria vantagem 
nenhuma e dessa vez estavam montado vários estandes, representando nosso comércio, produtores 
rurais, dentre outros. A festa só tem a cada ano crescer ainda mais e nada mais justo de termos um 
local apropriado, mas que esse espaço não seja somente para essa finalidade, pois temos vários 
outros eventos, como o festival junino e várias outras festas que não tem um local adequado para a 
realização. Acredito que esse parque deve ser um parque multifuncional. Conto com o apoio dos 
nobres pares na aprovação. 
Ver. Robson Santiago:  Complementando a fala do Presidente desta Casa, Vale ressaltar que no início 
desse projeto de exposição agropecuária em nosso município, começaram a fazer em frente ao 
estádio municipal e as três últimas exposições tem acontecido no Bairro Residencial Cunha. 
Entretanto, nós entendemos que aquele local se trata de um terreno particular e acredito que sempre 
são alugados para esse evento. Então, a gente sabe da possibilidade que esse terreno seja loteado ou 
vendido, inclusive já está com poste e com placa de loteamento, com isso, futuramente não teremos 
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mais aquele espaço. Pensando nessa possibilidade, a gente decidiu, tanto eu como o ver. Fábio em 
apresentar este requerimento para que o Exmo. Sr. Prefeito já possa pensar na possibilidade da 
compra de um terreno para a construção do Parque de Exposição agropecuária em nosso município. 
Aproveito a oportunidade para parabenizar o Prefeito Municipal pelo evento. Não foi possível estar 
presente em nenhuma das noites, mas sei que foi uma grande festa. O comércio local agradeceu 
muito por ajudá-los, pois puderam levantar um recurso financeiro, e isso é muito importante. 
Parabenizo também a todos da secretaria de agricultura na pessoa do nosso secretário Jandson 
Magalhães. Muto obrigado e peço apoio na aprovação desta matéria. 

Os Vereadores Benício Braga e Paulo Sérgio, parabenizaram os autores da matéria e pediram 
autorização para assinar. 

2. REQUERIMENTO Nº 148/2022 – Ver. Antonio dos Santos, para que determine do setor 
competente a ativação da Escola São Braz, na comunidade MAMORANA, promovendo ainda 
sua reforma para melhor abrigar os estudantes. 

3. REQUERIMENTO Nº 149/2022 – Ver. Antonio dos Santos, requerendo a construção do muro e 
reforma da Escola da comunidade TUJUJU 

4. REQUERIMENTO Nº 150/2022 – Ver.  Antonio dos Santos, para que viabilizem reformas das 
estruturas das caixas d’agua nas Comunidades MAMORANA, QUIANDEUA E GOIABAL.  

Autor das matérias: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade que está nos dando em 
mais uma vez nos reunir para levar junto ao executivo nossas proposições nas quais visam beneficiar 
nossa população. Em relação a reforma a Escola da Comunidade Tujuju, se faz necessária uma vez que 
há muito tempo a mesma foi construída e não recebeu nenhuma reforma, então, já é tempo de olhar 
com carinho para aquele espaço tão importante para aprendizagem dos nossos alunos. Peço ainda a 
construção do muro na referida escola, conservando assim o patrimônio escolar. Desde o meu 
primeiro mandato venho pedindo a reforma das estruturas das caixas d’água das comunidades 
Mamorana, Quiandeua e Goiabal, pois a deterioração das estruturas coloca em risco o fornecimento 
de água para as comunidades. O perigo de acidentes é visível em caso de desabamento, podendo até 
causar sérios danos e até atingir os moradores. Requeiro ainda a ativação da escola São Braz, da 
comunidade Mamorana, uma vez que as crianças daquela comunidade precisam se deslocar em 
ônibus escolar para ter acesso a sala de aula, e por dispor de um prédio escolar, venho requerer do 
nosso prefeito Artemes Oliveira, a ativação da escola Mamorana, para que nossos alunos possam 
estudar com mais comodidade em seu lugar de domicílio. Conto com o apoio dos meus colegas 
vereadores na aprovação desta matéria. Muito obrigado! 
Ver. Francisco Valdeniso:  Ver. Antonio, pode contar com meu apoio na aprovação de suas matérias. 
Fui na comunidade Goiabal e vi o quanto a estrutura daquela caixa d’água está deteriorada. Até 
fotografei e apresentei ao prefeito, como uma forma de reforçar sua matéria. Peço para assinar. 

5. REQUERIMENTO Nº 152/2022 – Ver. Railton da Silva, requerendo a Ampliação da Escola BOM 
PASTOR, no Distrito Canaã. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Sejam bem vindos a esta Casa e a todos que nos acompanham 
através do nosso link, nosso muito obrigado! Em recente visita ao Distrito Canaã, os moradores 
relataram sobre a necessidade da ampliação da Escola Bom Pastor. Ouvi atentamente o clamor dos 
professores, pois muitos alunos vêm de comunidades vizinhas para estudar, e muitos estudam ainda 
no período intermediário devido o número de salas que já não suportam a demanda local. O 
problema enfrentado também é em relação ao Ensino Médio, em que todos os alunos daquela região 
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estudam na mesma escola no Distrito Canaã. Peço os nobres pares que me ajudem na aprovação 
desta matéria e que o Gestor Municipal possa executar este requerimento. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Sua justificativa, ver. Railton foi plausível e entendemos que o horário do 
intermediário é prejudicial para aprendizagem dos nossos alunos. Estou muito feliz que a escola de 
Novo Horizonte será iniciada, assim nossos alunos não mais terão que se deslocar para outros locais 
para estudar e muito manos ter que ficar emprestando salas e outros espaços para que as aulas sejam 
ministradas. Parabenizo Vossa Excelência pela matéria e peço para assinar. Obrigado! 

6. REQUERIMENTO Nº 155/2022 – Ver. Robson Santiago, requerendo a perfuração de um poço 
artesiano no ramal do “Sr. Adilson, próximo, próximo a Comunidade Lacraia. 

7. REQUERIMENTO Nº 156/2022 – Ver. Robson Santiago, requerer a construção de uma 
pracinha na área do Polo Moveleiro, Bairro João Paulo II, em Ipixuna do Pará. 

Autor das matérias:  Em todas as sessões a gente aprova matéria sobre abastecimento de água e hoje 
não está sendo diferente. No Ramal do Sr. Adilson há 07 famílias que ainda não dispõe do sistema de 
abastecimento de água potável, ou seja, continuam usando água dos rios. O prefeito tem feito sim 
várias perfurações de poços artesianos e sei que aos poucos ele vai conseguir atender muitas 
comunidades, inclusive essa humilde comunidade na qual estou requerendo hoje. Venho também 
pedir a construção de uma pracinha para os moradores do Polo Maveireiro no Bairro João Paulo II. 
Conversando com os moradores daquele bairro, me informaram que já tem uma área disponível para 
a construção desse tão sonhado espaço de lazer. Venho contar com o apoio dos nobres pares na 
aprovação destas minhas humildes matérias. 
Ver. Fábio de Almeida: Parabenizo o Ver. Robson pelas matérias e informo que tenho um 
requerimento semelhante ao seu pedido, mas em minha solicitação, pedi a construção de uma praça 
para todo o bairro. Sua matéria tem todo meu apoio. 

8. INDICAÇÃO Nº 05/2022 – Ver. Fábio de Almeida, indica ao Prefeito Municipal a Criação do 
Cargo de provimento efetivo de Zootecnia e o incorpora ao Plano de Cargos, Carreira e Salário 
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

Autor da matéria: Fui procurado por alguns alunos que faz o curso de zootecnia e eles me pediram 
para eu apresentar esta indicação de Lei. Pesquisei para saber o que realmente um zootecnista faz, 
eles vão trabalhar com o pessoal da agricultura familiar, ensinando os mesmos a melhorar o plantio, 
colheita, qualidade do seu material, ajuda financeiramente para que assim nossa população possa ter 
um recurso melhor. Às vezes nossos agricultores plantam e não conseguem uma boa colheita porque 
falta para eles a técnica agrícola, e esse profissional vem para ajudar a agricultura familiar. Nosso 
município é tido como agricultura familiar e acho que é de grande importância um ou dois 
zootécnicos para estarem ajudando nossa população a melhorar a qualidade de vida. Conto com o 
apoio na aprovação. 

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

PRONUNCIAMENTOS: e esse 
1. VER. PAULO SÉRGIO:  Boa noite a todos! Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade. 

Em nome do Presidente saudar todos os colegas vereadores e parabenizar a todos que estão nos 
assistindo. Minha fala hoje é para parabenizar os vereadores que apresentaram requerimentos. 
Talvez hoje seja a última sessão antes da eleição no próximo dia 02/10 e aproveito a oportunidade 
para dizer que estamos no período de eleição e seu voto pode fazer toda a diferença. Devemos votar 
em pessoas que tem compromisso com o nosso município, pois depois que passa esse período, 
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dificilmente você terá acessos a essas pessoas que foram eleitas, mas nós vereadores vamos estar 
aqui a disposição para ajudá-los sempre. Vamos ter consciência em quem realmente queremos que 
represente nosso Estado e nosso país, principalmente. A gente está aqui e não nego para ninguém 
que estamos apoiando nosso presidente atual Jair Bolsonaro e peço carinhosamente a cada um de 
vocês que pensem um pouco mais em sua escolha, uma vez que o Brasil é único país do mundo que 
uma pessoa saí de uma prisão para concorrer a um cargo público de tão grande importância, o maior 
cargo do nosso país. As dificuldades que estamos passando não pensem que é responsabilidade do 
Bolsonaro. Enfrentamos dois anos de pandemia, um ano de guerra e enfrentando várias dívidas, mas 
acredito que estamos no caminho certo. Então, peço o voto de cada um de vocês e não vamos deixar 
nosso Brasil virar uma Venezuela, Argentina e outros países de esquerda. Um forte abraço e que Deus 
possa nos abençoar e tocar no coração de cada um de vocês para fazer o que é certo. Obrigado! 

2. VER. RAILTON DA SILVA:  Boa noite a todos! Parabenizo a todos os vereadores que 
apresentam matérias nesta noite. Parabenizo o ver. Paulo Sérgio que me antecedeu e falou muito 
bem sobre a consciência do nosso voto. Também como eleitor do Presidente Bolsonaro, peço o voto 
de cada um de vocês, apesar de que a gente não concorda em tudo que ele fala, mas temos 
consciência de tudo que ele fez para melhorar nosso país. Aproveito para convidar a todos para 
participarem de uma carreata a favor do nosso Presidente Jair Bolsonaro. Será no dia 24(sábado), 
saindo da casa do amigo Chiquinho da Noda de Caju e vamos percorrer as ruas de nossa cidade. 
aproveito a oportunidade para pedir ao Secretário de Obras Warle Freitas, que olhe com carinho e 
coloque na sua programação de governo a recuperação das ruas João Honório Costa e Magalhães 
Barata, Bairro Beira Rio. Estão praticamente intrafegáveis. Quero parabenizar o professor Sussuarana 
sobre o Projeto Tabuada na Escola e Algarismo Romano, feito com recursos próprios. Parabenizo o 
professor pela dedicação e empenho em fazer esse trabalho bem na entrada da escola do Distrito 
Canaã, incentivando aos alunos e facilitando a aprendizagem na disciplina matemática. Fico feliz com 
a iniciativa. Boa noite a todos! 

3. VER. ANTONIO DOS SANTOS: Quero aqui parabenizar o Exmo. Sr. Prefeito pelas obras 
realizadas na minha região. Para algumas pessoas podem ser pouquíssimas, mas para nós é de muita 
importância. Hoje já estão na região as máquinas que irão executar a recuperação das estradas 
vicinais daquela região. Para nós, se essa obra for executada, é histórico e acreditamos que será 
executada. Porque estou agradecendo? Simplesmente porque em outras oportunidades fizemos o 
requerimento, as máquinas chegaram na região, mas não fizeram a obra da forma que esperávamos e 
hoje estou aqui fazendo essa fala acreditando e pedindo ao Exmo. Sr. Prefeito, que ele possa concluir, 
pois as pessoas acabam fazendo as reclamações a nós vereadores quando as máquinas saem do local 
sem antes concluir o trabalho. Concluo minha fala pedindo ao Exmo. Sr. Prefeito, para que possa 
executar essas três matérias que apresentei nesta sessão, pois são de grande importância. Nossa 
região ficará agradecida, pois são pessoas carentes e que necessitam desses benefícios. Muito 
obrigado a todos pela valiosa atenção. 
A parte(Ver. Francisco Valdeniso):  Boa noite a todos! Quero aqui ressaltar e falar que estamos 
vivendo um momento político em nosso Estado e em nosso País e com todo respeito aos nossos 
eleitores de todo o Brasil, quero dizer que vivemos em um país democrático e as pessoas tem o 
direito de votar em quem quiser. Como o nobre vereador Paulo disse que um ex-presidiário vai 
concorrer às eleições, mas é importante ressaltar que foi aquele ex-presidiário que matou a fome de 
muita gente nesse país. Esse mesmo ex-presidiário não foi genocida e que não contribuiu coma morte 
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de mais de sessenta milhões de pessoa nesse país, etc. Então, como disse antes, vivemos em uma 
democracia e votamos em quem quisermos, e o que for eleito em nosso Estado que ajude nosso 
Estado como um todo, assim que quem for eleito para governar o nosso país, que trabalhe bem pelo 
nosso país. Peço que possamos analisar com carinho a quem realmente queremos que nos 
represente, pois o que não podemos fazer é apontar o dedo para os erros dos outros e se for para a 
gente debater sobre política, a gente debate, mas o local não nos convém. Finalizo dizendo que o Ex-
presidente Lula matou a fome de muita gente no nosso país. Ver. Antonio dos Santos, muito obrigado 
por me ceder uma parte. 

4. VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Boa noite a todos! Agradeço a presença de todos os vereadores que 
estão aqui assumindo o compromisso com o povo que votaram em nós. Parabenizo a todos pelos 
requerimentos e Indicação apresentados. Venho falar que a saúde no mês de setembro trabalha com 
o setembro amarelo, mês de prevenção ao Suicídio. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e não 
percebemos o quanto estão precisando de nós. Muitos falam que depressão é besteira e que a 
depressão se torna caso muito sério quando comete o suicídio, antes disso é bobagem. Como a gente 
ouve isso por aí, mas isso não é verdade. Fui procurado essa semana por alguns professores do ensino 
médio e tenho atendido no hospital várias pessoas com crise de ansiedade e no posto de saúde, 
tenho atendido os alunos da nossa rede de ensino. Venho pedir encarecidamente ao nosso líder de 
governo Ver. Railton, que leve nosso apelo ao Exmo. Sr. Prefeito que possa contratar um psiquiatra e 
um psicólogo. O CAPS está lutando para conseguir, mas todos sabem que não depende de nós, mas 
do Estado e do Governo Federal. Esse pedido do CAPS eu pedi no meu primeiro ano de mandato. Já 
foi apresentado o projeto e nunca foi executado. Esse pedido é um apelo dos nossos professores, pois 
não só nossos alunos que estão adoecendo, mas nossos professores estão ficando doentes porque 
não sabem lidar com isso. Hoje temos alguns professores afastados dos seus locais de trabalho devido 
a depressão e assim também temos alunos vivendo essa triste realidade. Temos que tomar uma 
atitude e tentar minimizar a dor dessas pessoas. Agradeço ao secretário de Obras, Warle, pois graças 
a Deus foi resolvido o local onde será implantada a 2ª academia ao ar livre, doação do nosso 
Deputado Federal Hélio Leite. Uma vai ser implantada no Distrito Novo Horizonte a outra aqui na 
praça da Vila Nova. Já estão colocando o piso para a instalação da mesma. Foi um compromisso 
assumido pelo nosso Deputado Federal e graças a Deus com a decisão do local, as pessoas poderão 
usufruir desse importante benefício à saúde. Peço que a gestão possa olhar com carinho para todas as 
ruas do nosso município. D. Maria que mora nesse Bairro tem reclamado, e reclamado com razão em 
relação as ruas em péssimas condições de trafegabilidade. Pense em um bairro que está abandonado. 
Temos onze vereadores que também representam esse bairro e não conseguimos resolver esse 
problema, sem contar que a Câmara é instalada dentro desse bairro. O referido bairro falta 
infraestrutura, limpeza das ruas, canos de água estourado, etc. Então, peço que a administração possa 
olhar com mais carinho para os bairros de nossa cidade. Se a gestão tem uma planilha de trabalho 
para esses bairros, que pelo menos apresente essa planilha para podermos dá uma satisfação à 
população. Fui informar a moradora desse bairro que a gente faz requerimentos solicitando os 
serviços, mas ela disse que não quer saber, que quer saber da obra. Nós também queremos saber da 
obra, mas não depende desta Casa. Ver. Railton, leve ao conhecimento do gestor municipal e ao 
Secretário Warle sobre essas situações. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os 
trabalhos da noite e convido a todos para participarem da próxima sessão Ordinária no dia 28 de 
setembro de 2022, em horário regimental. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ver. CLAUDENOR ALVES DA SILVA                                           Ver.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA 
              1º Secretário, em exercício                                                                              2º Secretário 
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26ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
2º PERÍODO LEGISLATIVO 
Realizada em 21/09/2022 

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  

 


