
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 
 

 28ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 05 DE OUTUBRO DE 2022 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 05/10/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:36hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza 
                                               2º Secretário – Robson Monteiro Santiago(em exercício) 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Claudenor Alves da Silva 
03. Gilson Souza de Oliveira 
04. Mardônio Jhones Martins Duarte 
05. Paulo Sérgio de Andrade  
06. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Benício da Conceição Braga e Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Provérbios, 3,1-3 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Railton da Silva: Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Francisco Valdeniso que se 
encontra em Belém para realização de uma cirurgia ocular, por isso não poderá participar 
desta sessão. 

A justificativa recebeu aprovação unânime. 

 Convite dos amigos do coração – Distrito Novo Horizonte, para participarem da Festa das 
Crianças no dia 12 de outubro de 2022, às 15hs, no Bosque Orlandir Alves. 

 Ofício Nº 570/2022, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando o Projeto de Lei 
Nº 017/2022, dispõe sobre alteração dos Art. 28º, da Lei Municipal Nº 397/2021 – LDO e art. 
6º da Lei Municipal Nº 400/2021 – LOA, aumentando o limite para abertura de créditos 
Adicionais Suplementares, mediante autorização do Poder Legislativo. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O PLENÁRIO VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 156-A/2022 – Ver. Fábio de Almeida, requerendo a instalação de lixeiras 

nas principais ruas e avenidas e outros locais estratégicos da cidade. 
2. REQUERIMENTO Nº 157/2022 – Ver. Fábio de Almeida, requerendo a construção de lombadas 

e faixas de pedestres na rua Magalhães Barata, cruzamento com as avenidas Conceição e 
Augusto Maia, no Distrito Novo Horizonte. 

Autor das matérias: Somos conhecedores que há um número muito pouco de lixeiras instaladas nas 
ruas de nossa cidade, sem contar que que não há a separação desses lixos, o que não é certo. 
Andando pelas ruas do Residencial Cunha observei que as pessoas deixam os lixos nas calcadas ou 
pendurados e infelizmente os cachorros acabam rasgando e a sujeira fica pior. A gente ver nossos 
filhos chegando em casa e perguntando porque a gente não faz a separação dos lixos antes do carro 
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da coleta passar? A gente fica sem resposta porque infelizmente esse é um hábito de praticamente 
toda a população. Acho que precisa ser feito um trabalho educativo para que a população possa 
coletar de forma adequada os lixos, inclusive que o Poder Público possa instalar lixeiras nas principais 
ruas e avenidas e outros locais estratégicos da cidade. Em relação construção de lombadas e faixas de 
pedestres na rua Magalhães Barata, cruzamento com as avenidas Conceição e Augusto Maia, no 
Distrito Novo Horizonte, é uma preocupação não só nossa, mas principalmente de todos os 
moradores daquele Distrito, em especial os que moram no entorno dessas ruas mencionadas no 
requerimento. Há um grande fluxo de crianças nos logradouros especificados na matéria, 
especialmente nos horários de entrada e saída das aulas. As lombadas tem a função de reduzir a 
velocidade dos veículos, contribuindo para que se evite acidentes que tem ocorrido no local. Fui 
informador que já houve vários acidentes nesse cruzamento e por isso peço que o gestor municipal 
possa executar esta matéria, evitado que algo pior venha acontecer. Conto como apoio dos nobres 
pares na aprovação destas minhas duas proposições. Obrigado! 

3. Ver. Evandro de Lima:  Desejo uma ótima noite a todos e em nome da minha esposa Maria 
Leticia, saúdo os nossos visitantes e telespectadores. Parabenizo o Ver. Fábio de Almeida pelas 
matérias apresentadas. Realmente o perigo é eminente no cruzamento com as avenidas Conceição e 
Augusto Maia, no Distrito Novo Horizonte, não somente ali naquele trajeto que há perigo, mas em 
outros cruzamentos naquele Distrito. Seu requerimento, Vereador Fábio, tem todo meu apoio e peço 
para subscrevê-los. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o nobre ver. Fábio sobre as matérias apresentadas. Em relação a 
instalação de lixeiras, se faz necessária, inclusive quero aqui ressaltar que meu neto, apenas uma 
criança, já faz esse tipo de cobrança perguntando porque não tem lixeiras nas ruas para coletar os 
lixos? É de suma importância a gente fazer essa cobrança aos responsáveis dentro da administração 
pública. Sobre a construção dessas lombadas nos trajetos que sinalizam perigo para a população, a 
gente tem cobrado com frequência da gestão municipal. Onde o ver. Fábio solicita a construção de 
lombadas, realmente é um perímetro que acontece muitos acidentes, não só lá, mas em algumas ruas 
do Distrito Novo Horizonte. Infelizmente nossos condutores não respeitam os cruzamentos e acabam 
passando com alta velocidade. Essas lombadas com certeza vão evitar acidentes, inclusive acidentes 
fatais. Mas graças a Deus nunca aconteceu com vítimas fatais. Peço para subscrever nas matérias.  
 

4. REQUERIMENTO Nº 159/2022(verbal) – Ver. Evandro de Lima, requerendo a construção de 
lombadas nos cruzamentos para o Distrito Novo Horizonte: 07 de setembro e avenida 
Conceição; Avenida Augusto Maia e São José e lombada na Rua São Pedro, no trajeto que vem 
da Candirú, mais especificamente do trevo. 

Ver. Gilson Sousa:  Parabenizo os vereadores pelas matérias apresentadas. Em relação a construção 
de lombadas, vale ressaltar que as pessoas principalmente deveriam ter mais respeito com o próximo, 
porque sem dúvidas alguma a conscientização das pessoas vale mais que uma lombada e as pessoas 
precisam ter a consciência dos seus atos. Não vamos precisar deixar acontecer algo fatal para que os 
departamentos e órgãos competentes possam se mobilizar. Precisamos sim ter um trabalho de 
conscientização.  
Ver. Fábio de Almeida: Ver. Gilson, já tivemos a parte de conscientização em nosso município um 
tempo atrás, mas infelizmente na época não foi bem aceito, porque achei que quem estava aqui 
ocupando esses mesmos espaços que nós não sabiam o preço de uma vida. Foi matéria discutida 
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nesta Casa. Não estava aqui na época, mas alguns dos nobres vereadores estavam e sabem 
exatamente do que estou falando. Houve a tentativa de organizar o trânsito em nosso município, mas 
sem sucesso. Infelizmente enquanto não doer no bolso do cidadão não terá consciência nenhuma. 
Quem trabalha em hospitais, assim como eu, sabem que a maioria dos leitos estão ocupados, são com 
pessoas devido acidentes no trânsito. Sabemos que acidentes acontecem, mas muitos são por 
imprudência e só vai melhorar o nosso trânsito quando começar a doer no bolso, pois só aprende 
quando sente a dor. Parabéns pela matéria vereador. 

 

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

 
PRONUNCIAMENTOS: 

1. VER. RAILTON DA SILVA: Boa noite a todos, vereadores, funcionários, professora Flávia da 
Escola Waldevino e demais visitantes que nos acompanham nesta Casa e através do nosso link. 
Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Parabenizo meus colegas vereadores que 
trabalharam incansavelmente nesta última campanha eleitoral, no intuito de eleger os verdadeiros 
parceiros do nosso município. Temos vereadores que apoiaram alguns candidatos, mas que 
infelizmente não se reelegeram, como foi o caso do Deputado Estadual Jaques Neves que não 
conseguiu se reeleger, mas a parceria e amizade continua. Aqui quero agradecer a nossa equipe que 
trabalhou todos os dias na campanha do nosso deputado, só que a reeleição dele não dependia 
somente do nosso município. Fizemos a nossa parte, mas Deus sabe de todas as coisas e não era pra 
ser. Sabemos que o Deputado Jaques tem ajudado muito nosso município e é um grande parceiro que 
Ipixuna perde. Nosso intuito de apoiar os candidatos, de modo especial os deputados, foi 
exclusivamente para ajudar futuramente nosso município. Parabenizo os candidatos eleitos dos meus 
nobres pares desta Casa, e sei que Vossas Excelências continuarão buscando essa parceria com eles 
para que nossa cidade venha ser beneficiada. Na última sessão nesta Casa, o ver. Paulo Sérgio fez uma 
fala muito importante em relação à consciência de escolher os candidatos para creditar seu voto, uma 
vez que muitos desses políticos vem em nosso município no período eleitoral e levam muitos votos, 
mas que depois que se elegem simplesmente não voltam nem ao menos para agradecer, imagina 
para trazer benefícios. Realmente precisamos repensar em nossas escolhas para mais tarde a gente 
não se arrepender. Vamos iniciar outro processo de campanha para o segundo turno em que no dia 
trinta de outubro iremos saber quem irá governar o nosso país por quatro anos. A gente respeita a 
opinião de cada um, pois cada eleitor sabe o motivo porque apoia seu candidato. Eu defendo e irei 
apoiar novamente o presidente Jair Bolsonaro por tudo que ele tem pregado e feito pelo nosso país. 
Infelizmente as pessoas pregam inúmeros títulos a ele, mas de forma injusta. Ele não é culpado por 
todas essas mortes que a população tanto o critica. Peço aos nobres pares que vão apoiar o nosso 
presidente à reeleição, que possamos nos unir e lutar para reelegê-lo. Sem dúvidas os meus outros 
colegas vereadores que irão apoiar o ex-presidente Lula a gente também respeita a decisão, pois a 
política passa e as amizades devem prevalecer. Boa noite a todos! 

2. VER. PAULO SÉRGIO: Boa noite a todos. Parabenizo os vereadores que também trabalharam 
para eleger seus candidatos. Agradeço as pessoas que me ajudaram a reeleger dois grandes parceiros 
do nosso município, Deputado Estadual Ângelo Ferrari e Deputado Federal Júnior Ferrari. Sou muito 
grato pelos votos que esses dois grandes companheiros receberam em nosso município. A maioria das 
pessoas que me apoiaram vão apoiar o ex-presidente Lula, e eles até pediram para eu não me 
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pronunciar em relação ao meu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, por eu ser uma autoridade do 
município, mas infelizmente não posso fazer isso, pois estaria agindo contra os meus princípios. Fui 
até questionado que eu teria dificuldade na minha reeleição, devido meu posicionamento, mas eu 
seria um covarde em pensar somente em mim. A gente está lutando pelo um bem maior que é o 
nosso país. Defender o Bolsonaro não é defender um homem, é defender um líder, defender os 
princípios, é lutar pela família. Penso no futuro dos meus filhos todos os dias. Acredito que o Jair 
Bolsonaro é a única barreira entre o comunismo e o socialismo do nosso país. Não jogue tudo isso 
fora. Vejam como estão a Venezuela, Argentina, Cuba, dentre outros países. Muitos falam que foi 
uma derrota a gente perder no primeiro turno. Realmente me senti abalado, mas vi que nas pesquisas 
o ex-presidente ganharia no primeiro turno, infelizmente ou felizmente isso não aconteceu, mas o 
que deu para perceber que eles focaram apenas em uma coisa, onde o Deputado Nicolas, por sinal 
bem mais votado no seu Estado, sendo eleito no primeiro turno e não sei porque o seu presidente 
perdeu lá. É bom verificar. Só sei que vou continuar lutando e tentando conseguir mais votos para 
nosso presidente Bolsonaro. Minha reeleição para mim não importa, pra mim não! Que Deus possa 
nos abençoar. Estamos juntos presidente Jair Bolsonaro!  

3. VER. MARDÔNIO JHONES MARTINS: Boa noite a todos! Inicio minha fala agradecendo a Deus. 
Saúdo a todos os vereadores, as pessoas que nos assistem na plenária e os que nos acompanham 
através da Live. Agradeço aos amigos e amigas que depositaram seu voto de confiança no nosso 
Deputado Estadual Chamonzinho e na nossa Deputada Federal Elcione Barbalho. Meu agradecimento 
especial a toda equipe que abraçaram essa luta, não mediram esforços e estiveram diariamente 
conosco nesse mês de campanha. Nossos amigos das comunidades: Enalco, Boa Vista, Parque das 
Araras, 21 e Escolinha. Agora com essa parceria firmada o nosso compromisso foi feito e vamos atrás 
deles para trazer melhorias para nosso município. Aproveitando a ocasião e não foi possível estar 
presente nas duas últimas sessões, quero agradecer a nossa Deputada Federal Elcione Barbalho que 
atendeu um pedido meu junto com o nobre vereador Antonio dos Santos e o Júnior, onde estivemos 
no Gabinete dela solicitando um trator para levar para uma comunidade e o mesmo já está na região 
à serviço dos nossos agricultores. Quero aqui aproveitar a oportunidade para convidar os nobres 
vereadores e apoiadores do ex-presidente Lula, na qual estamos indo para uma campanha de 2º 
turno, uma vez que no 1º turno não me manifestei em relação a opção de escolha de presidente da 
república, mas nesse 2º turno vou para campanha e convido os nobres vereadores que são 
apoiadores do Lula e juntos vamos fazer nossa campanha limpa, respeitando a opinião de todos e 
peço que respeitem a nossa, pois  a gente tem os motivos de apoiar o ex-presidente Lula e não 
precisamos nos debater aqui. O voto é conquistado, e não é com ameaças e ditadura que vamos 
conseguir mudar o voto. Muito obrigado! 

VER. EVANDRO DE LIMA:  Agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele está nos 
dando de nos reunir para buscar melhorias à nossa população. Em seu nome presidente, 
cumprimento a todos. Uso este momento dizendo da grande luta que travamos domingo dia 02 de 
outubro. Nós como vereadores lutamos para eleger nossos candidatos: deputados estadual, federal, 
senador governador e presidente. A gente sabe que o voto mais próximo que temos e que nos 
socorre quando precisamos é dos deputados estadual e federal. Sinto muito em dizer e fico muito 
triste porque o Deputado Federal Dr. Eduardo Costa e a Deputada Estadual Michele Begot não terem 
conseguidos se reeleger. O município perde dois grandes parceiros que também tem serviços 
prestados a nós e a nossos munícipes. Esses dois grandes parceiros de Ipixuna do Pará, me ajudaram 
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muito para que eu também pudesse ajudar várias pessoas a ter uma habitação digna de qualidade. Ao 
longo do tempo me ajudaram a conseguir vários cadastros para que as pessoas pudessem conseguir 
sua casa, conhecidos como cheque moradia. O Dr. Eduardo Costa tem um trabalho exemplar na 
saúde, ajudando muitos pais de famílias e filhos no nosso município e municípios vizinhos. Há quase 
vinte anos tenho uma parceria com ele e ele com este município. Infelizmente muitos não 
entenderam a mensagem e não ouviram a mensagem do Vereador Paulo Sérgio quando ele pediu 
para não se deixarem ser enganados e comprados por cinquenta reais ou até mesmo cinco litros de 
gasolina. Infelizmente muitos dos candidatos que tinham trabalhados prestados em nosso município 
ficaram de fora porque vinham fazendo uma política constante na área da saúde, educação e social. 
Ficaram esperando essa retribuição, mas infelizmente as pessoas esqueceram tudo ou praticamente 
tudo que eles fizeram e muitos, não todos, mas foram no obá, obá e se venderam por meros 
centavos. Isso muito nos entristece. Do nosso deputado Eduardo Costa fica a lembrança e se Deus 
quiser o nosso Prefeito Municipal vai estar construindo uma quadra de esporte no Distrito Novo 
Horizonte com uma emenda parlamentar de quinhentos mil reais que conseguir com ele na última 
viagem que fui em Brasília, visitando seu gabinete. Se Deus quiser esse marco vai ficar em nosso 
Distrito. Tínhamos uma promessa que ele daria uma caçamba e uma retroescavadeira, mas esse 
sonho foi interrompido, mas quero sim agradecer imensamente a cada um dos companheiros que nos 
ajudaram nessa batalha, sem dinheiro, mas com trabalho e dedicação. No meio de “dragões e leões” 
conseguimos ainda uma vitória. Conseguimos 591 votos para o deputado Eduardo Costa. Fico muito 
agradecido a todos os parceiros nesta luta. Isso mostra que ainda tem gente boa e de bom coração 
que respeita o trabalho do Vereador Evandro e dá a mão no momento que a gente precisa. Agradeço 
em nome da Deputada Michele Begot pelos 435 votos em nosso município, votos muito disputados 
para deputados estaduais, mas graças a Deus nossos parceiros deram as mãos e demos uma boa 
votação para ela. Fica meu apreço e minha gratidão. Tivemos votos na São Pedro D’água Branca, 
Cipoteua Foz, Aparecida, Ribeira, Novo Pará, Novo Horizonte, Quiandeua, Gleba 13 e Canaã. Vou 
continuar zelando pela nossa amizade e irei fazer meus agradecimentos a esses parceiros e colocando 
meu mandato à disposição. Meus nobres vereadores, declaro meu apoio oficialmente ao Presidente 
Jair Bolsonaro e peço aos meus amigos que simpatizam comigo e que por ventura tenham votado no 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na última eleição, que repense seu voto e veja as propostas dele, 
inclusive o que ele pôde fazer pelo Brasil e o que deixou a desejar. Peço a cada um dos meus eleitores 
e amigos que revejam essa situação. Nosso Brasil pode sim está voltando a 10 ou 16 anos atrás, não 
vamos deixar que isso aconteça e vamos pensar melhor no nosso voto nesse segundo turno, porque 
depois que depositarmos o nosso voto, nosso país poderá está caindo na miséria. Temos que ter mais 
responsabilidade com o voto, com a nossa família. Não vamos votar por fanatismo, mas por 
consciência limpa que estamos exercendo o papel do cidadão com dignidade e honra. Fica aí o meu 
apoio ao Presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Agradeço a Deus e que Ele nos acompanhe até 
à nossas casas. 

4. VER. CLAUDENOR ALVES: Boa noite! Agradeço a presença de todos que estão conosco nesta 
Sessão e aos que nos acompanham pela live. Agradeço a Deus pela oportunidade em estarmos 
reunidos, apresentando matérias que venham beneficiar a nossa população. Parabenizo pelos 
requerimentos apresentados pelos nobres vereadores e aprovados. Meus agradecimentos aos nossos 
apoiadores que tiveram conosco na reeleição do Igor Normando, Deputado Estadual e Renilce 
Nicodemos, Deputada Federal, e também do Beto Faro, nosso senador. Esses três foram a nossa 
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dedicação em nossa campanha. Tive uma equipe grande que jamais poderia deixar de mencionar: os 
professores, ACS e a turma do esporte que também foram para a luta e conseguimos reeleger esses 
grandes parceiros para nosso município. Meus agradecimentos as comunidades 10, 13, 08, São 
Vicente, Novo Pará, Canaã e a sede do município que deu uma votação expressiva para esses 
candidatos. Tenho certeza que quando resolvi apoiá-los foi para firmarmos parceria para trazer 
benefícios para nosso município. Esse é o intuito, tanto que eles já entraram em contato e coloram os 
mandatos à disposição para ajudar nossa cidade. A gente fica muito feliz. Por lado perdemos grandes 
companheiros e que ajudaram muito nosso município, mas como disse antes, não foi por causa de 
nossa cidade porque esses candidatos não se reelegeram, tiveram sim uma boa votação em nosso 
município e souberam agradecer o que fizeram por nós. Perdemos grandes parceiros sim, mas 
ganhamos outros, e conto muito com a parceria do Igor Normando, Renilce Nicodemos e Beto Faro. 
Já contribuíram e vão contribuir muitos mais. Meus sinceros agradecimentos aos amigos, minha 
família e todos os parceiros das comunidades. Fizemos uma campanha limpa, sem prometer nada a 
ninguém, porque o intuito é que esses candidatos tragam benefícios à nossa cidade. Que Deus 
continue nos abençoando. 

5. VER. ANTONIO DOS SANTOS:  Quero aqui somente agradecer aos votos que conseguimos aos 
nossos candidatos Elcione Barbalho e Chamonzinho. Alguns deputados que não se reelegeram, a 
gente sabe que nosso município vai perder, mas é hora de unir forças para podermos buscar através 
desses deputados eleitos mais recursos para nosso município. Vou estar na luta para ajudar eleger o 
ex-presidente Lula. As pessoas que puderem nos acompanhar dando seu voto de confiança a ele, a 
gente agradece imensamente. Peço que todos nós possamos respeitar a opinião das pessoas e as 
pessoas respeitar as nossas também. O que mais quero é que quem se eleger que possa trabalhar 
pelo nosso país. Muito obrigado! 

5. VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Boa noite a todos! Aos nobres pares obrigada pela presença. Desejo 
uma boa recuperação ao ver. Francisco que passou por um procedimento cirúrgico nos olhos. 
Agradeço a todos nossos eleitores que apoiaram nossos candidatos a deputados o Chamonzinho que 
foi eleito e ao Hélio Leite, mas que infelizmente o Hélio Leite não foi reeleito. A gente conseguiu 
alcançar a nossa meta de votos para ele, mas não se reelegeu. Perdemos um grande parceiro que 
muto ajudou nosso município. O Deputado Hélio Leite é uma pessoa que sempre se colocou à 
disposição, nem que fosse para ouvir nossos pedidos, atende nossas mensagens e nos atende quando 
pode, mas foi feita a vontade de Deus e da população que escolheu seus líderes. Aqui volto a falar 
sobre o CAPS e desde já quero convidar os vereadores que fazem parte da comissão de saúde, nesta 
Casa, pois ainda irei enviar ofícios ao Secretário municipal de saúde, professores, representantes das 
escolas municipal e estadual, para sabermos o que iremos fazer sobre a situação do nosso povo que 
está a cada dia doente com crises de ansiedade e depressão. Atendo todos os dias tanto crianças, 
jovens e adultos com esses problemas. Além dos nossos professores, as crianças também estão 
adoecendo e se não tratarmos agora das nossas crianças, certamente crescerão com problemas. 
Precisamos nos unir. Sabemos que não é muito fácil termos esse centro de atenção psicossocial, mas 
minha pergunta é: porque em toda a BR 010 as cidades tem esse atendimento e só Ipixuna que não 
dispõe? Mas já que não temos o CAPS, vamos contratar psicólogo, fisioterapeuta ocupacional, 
psiquiatra e encontrar uma solução, porque não pode continuar da forma que está acontecendo. Hoje 
temos um psiquiatra atendendo pelo sistema via telemedicina, mas tem casos que precisam ser 
presenciais. No centro de saúde estamos atendendo na medida do possível, mas a demanda é 
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crescente, fora do normal. Sugiro é que possamos reunir esses psicólogos que temos na saúde, 
assistência social e educação para fazermos um trabalho de atendimento constante. Temos que achar 
uma solução porque não pode piorar. Semana que vem não teremos sessão, é o Dia das Crianças. 
Vamos fazer uma criança feliz. Vamos ajudar alguns pedidos, dentro das nossas possibilidades porque 
infelizmente não temos como ajudar a todos que nos pedem e quem dera se eu pudesse doar um 
brinquedo para cada criança. Quem sabe um dia a gente consegue fazer isso. Agradeço a Deus por 
estarmos reunidos, aos demais vereadores e aos nossos funcionários pela parceria. Vem aí o segundo 
turno das eleições e graças a Deus que cada um fala do seu apoio, mas sem discussão e sem brigas, 
isso que é sadio na política, pois cada um defende o que acha que é melhor para o Brasil. Vamos 
eleger alguém que possa fazer o melhor para nosso país e não pensando de forma individual. 

  
Nada mais havendo a tratar, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Fábio de Almeida Souza, declarou 

encerrado os trabalhos da noite e convidou os Senhores vereadores e demais participantes, para 
participarem da próxima sessão Ordinária no dia 19 de outubro de 2022, em horário regimental. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                           Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
                         1º Secretário                                                                       2º Secretário, em exercício 
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