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IX - ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 - DO
3º PERIODO DO 1º BIÊNIO 2021/2022 - 7ª LEGISLATURA
DO MUNICÍPIO DE ANAPU (1997-2024) DOS TRABALHOS
LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, AOS 06
DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.
Aos 06 (seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte
e dois) as 09:00 horas da manhã deu-se início no prédio do poder
legislativo a presente sessão, tendo número legal o Vereador
Presidente WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS, pediu para a Vereadora
Primeira Secretária da Mesa Diretora em Exercício TEREZA CRISTINA
PINHEIRO LIMA para realizar a chamada nominal dos Vereadores,
estavam presentes: DIEGO ALMEIDA DE SOUSA, FERNANDO ANJOS DA SILVA,
LINDINALVA NASCIMENTO CARVALHO, MANOEL CARVALHO SILVA, JEFTHER
WESLLY DE ARAÚJO SOUSA, ROMILDO SILVA ROCHA, OSMÁRIO OLIVEIRA
EVANGELISTA, RUSEVEL PEREIRA DE ARAÚJO, TEREZA CRISTINA PINHEIRO
LIMA E WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS. A Vereadora: AMANDA ANTÔNIA
COSTA RIBEIRO está em tratamento de saúde, verificando haver quórum
legal em nome de Deus o Vereador Presidente declarou aberta a
presente sessão, solicitou a Vereadora Lindinalva Nascimento
Carvalho, para realizar a leitura de um versículo bíblico do livro
de salmos. Logo após feita a reflexão bíblica o Vereador Presidente
convidou a Vereadora Lindinalva Nascimento Carvalho para ocupar a
cadeira da 2º secretária da mesa diretora. O Vereador Presidente
pediu para a Vereadora 1º Secretária em exercício TEREZA CRISTINA
PINHEIRO LIMA, para realizar a leitura das matérias em pauta.
APRESENTAÇÃO DA ATA DO DIA: 29.04.2022 o Vereador Presidente colocou
em VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. LEITURA DO REQUERIMENTO DE
Nº. 003/2022 – De autoria do Vereador OSMÁRIO OLIVEIRA EVANGELISTA
- Que solicita Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anapu, para que
encontre meios junto ao Departamento de Iluminação Pública – DIP,
para que seja feito a imediata reposição de lâmpadas no perímetro
urbano da Rodovia transamazônica (do posto de combustível Zequinha
até o Posto de combustível Rio Anapu-saída para Altamira) e na Av.
Bandeirante, zona urbana do município de Anapu. O Vereador autor
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contribuiu com suas colocações, o Vereador Presidente colocou em
VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. LEITURA DO REQUERIMENTO DE Nº.
004/2022 – De autoria do Vereador OSMÁRIO OLIVEIRA EVANGELISTA Que solicita Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anapu que encontre
meios junto a Secretaria de Obras Viação e Infraestrutura, que
viabilize a imediata implantação de lombadas ao longo da avenida
Bandeirantes, zona urbana do município de Anapu. O Vereador autor
contribuiu com suas colocações, o Vereador Presidente colocou em
VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. LEITURA DO REQUERIMENTO DE Nº.
002/2022 – DIEGO ALMEIDA DE SOUSA (DIEGO DO JOÃO RISO) – que
solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anapu, para que encontre
meios junto à Secretaria de Obras Viação e Infraestrutura para que
viabilize imediata recuperação da Rua 05 (rua da padaria Ki Pão)
Bairro alto Bonito, zona urbana de Anapu, pois está intrafegável.
O Vereador autor contribuiu com suas colocações, o Vereador
Presidente colocou em VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. LEITURA
DO REQUERIMENTO DE Nº. 003/2022 – DIEGO ALMEIDA DE SOUSA (DIEGO DO
JOÃO RISO) – que solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anapu,
para que encontre meios junto à Secretaria de Obras Viação e
Infraestrutura para que viabilize imediata recuperação das ruas
Rogerio Sena, Deuzirene dos Santos e Carlos Henrique, todas
localizadas no Bairro Alto Bonito, zona urbana de Anapu. O Vereador
autor contribuiu com suas colocações, o Vereador Presidente colocou
em VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. LEITURA DO REQUERIMENTO DE
Nº. 005/2022 – De autoria do Vereador OSMÁRIO OLIVEIRA EVANGELISTA
- Que solicita ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal após
as formalidades legais e regimentais, encaminhe a proposição para
os
procedimentos
formais
para
a
concessão
de
MOÇÃO
DE
RECONHECIMENTO, com respaldo no Artigo 79 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, CIDADÃOS ANAPUENSE: o ex vice-prefeito de Anapu
o SR. LAUDELINO DELIO FERNANDES NETO e a seu irmão o Sr. SR.
SILVÉRIO FERNANDE pelos relevantes e essenciais serviços prestados
no Município de Anapu desde a sua respectiva chegada neste
município, até a data atual como notáveis empresários e pecuaristas.
O Vereador autor contribuiu com suas colocações, o Vereador
Presidente colocou em VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. LEITURA
DO REQUERIMENTO DE Nº. 006/2022 – De autoria do Vereador OSMÁRIO
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OLIVEIRA EVANGELISTA - Que solicita ao Exmo.
Sr. Presidente da
Câmara Municipal após as formalidades legais e regimentais,
encaminhe a proposição para os procedimentos formais para a
concessão de MOÇÃO DE RECONHECIMENTO, ao CIDADÃO ANAPUENSE, SR.
JERÔNIMO RODRIGUES DE MORAES, um dos mais nobres pioneiro dessa
cidade, foi o primeiro fotógrafo do município de Anapu e que
atualmente continua sendo
produtor rural. Faz jus a este
reconhecimento pelos relevantes e essenciais serviços prestados ao
Município de Anapu, desde a sua respectiva chegada no ano de 1988,
até os dias de hoje. O Vereador autor contribuiu com suas
colocações, o Vereador Presidente colocou em VOTAÇÃO, APROVADO por
UNANIMIDADE. LEITURA DO REQUERIMENTO DE Nº. 014/2022 – De autoria
do Vereador RUSEVEL PEREIRA DE ARAÚJO - Que solicita ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal após as formalidades legais e
regimentais, encaminhe a proposição para os procedimentos formais
para a concessão de MOÇÃO DE RECONHECIMENTO, aos CIDADÃOS ANAPUENSE
e microscopistas Sra. Maria Aurenir Gomes Da Costa, Sra. Rosinete
Santos Freitas, ao Sr. Evandro Nunes Sousa, a Sra. Rosileide Jesus
Bom Jardim Basílio, a Sra. Claudiane de Araújo e ao ACE- Agente de
Combate a Endemias o Sr. Gilmar Araújo Rumão pelos relevantes e
essenciais serviços prestados no Município de Anapu, como
servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste
município, em especial por todo o esforço e dedicação empregados
ao longo do período endêmico da malária vivenciado em nossa região
amazônica. O Vereador autor contribuiu com suas colocações, o
Vereador Presidente colocou em VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE.
LEITURA DO REQUERIMENTO DE Nº. 015/2022 – De autoria do Vereador
RUSEVEL PEREIRA DE ARAÚJO - Que solicita ao Exmo. Sr. Presidente
da Câmara Municipal após as formalidades legais e regimentais,
encaminhe a proposição para os procedimentos formais para a
concessão de MOÇÃO DE RECONHECIMENTO, a CIDADÃ ANAPUENSE a Senhora
DEUSDETE MACHADO DE SOUZA relevantes e essenciais serviços
prestados no Município de Anapu como servidora pública deste
município na função de servente, desde a sua respectiva chegada
neste município, até a data atual, em especial por todo o esforço
e dedicação empregados enquanto servidora. O Vereador autor
contribuiu com suas colocações, o Vereador Presidente colocou em
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VOTAÇÃO, APROVADO por UNANIMIDADE. Leitura dos informes – leitura
do Ofício SEMAPA Nº92 e Oficio Nº074 SEMED, datado de 03 de maio
de 2022. E não tendo mais nada em pauta o Vereador Presidente
franqueou a palavra a tribuna livre, não tendo inscritos o Vereador
Presidente franqueou a palavra aos nobres Vereadores. Usou da
palavra a Vereadora Lindinalva Nascimento Carvalho, bom dia a todos,
quero deixar um forte abraço a todas as mães, quero parabenizar a
nossa secretária de saúde e educação, e no mais deixo um forte
abraço a todos e um ótimo final de semana a cada um. Usou da palavra
a Vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima, bom dia a todos mais uma
vez, estamos alegres com o nosso senhor jesus cristo e agradecer a
Deus por mais esse dia, por mais essa sessão, tivemos em Belém e
tudo ocorreu muito bem, recebemos uma motoniveladora através de uma
emenda do Deputado Paulo Bengtson em parceria com o Governo do
Estado, quero agradecer em nome do povo de Anapu pela conquista,
estivemos com o Deputado Hilton Aguiar apresentamos propostas para
a construção da ponte sobre o rio bacajá esse pedido já está
protocolado na assembleia legislativa do nosso estado, estamos
providenciando junto ao setor de engenharia elaborando o projeto
da construção da ponte, será um grande avanço para a economia local,
solicitamos a equatorial que tome suas devidas providencias para
acabar com aquela falta de energia constante, não posso deixar de
falar sobre ser mãe, como e bom ser mãe, sou mãe de uma menina
muito linda, minha mãe faleceu no ano passado e isso não é fácil,
e no mais deixo meus parabéns a todas as mamães. Usou da palavra o
Vereador Osmário Oliveira Evangelista, bom dia a todos, quero
agradecer a Deus por mais esse dia, em nome da minha esposa eu
parabenizo todas as mães, dizer que tudo que eu sou e graças a
minha mãe e infelizmente ela não se encontra mais conosco, quero
parabenizar todas as mães e que honre a sua mãe pois ela merece,
tivemos muitas conquistas através de emendas parlamentares, foi
entregue uma ambulância, um caminhão e deixou compromissos a serem
cumpridos, nosso papel e buscar melhorias e a critica construtiva
ela e bem vinda, tem muitos parlamentares que não contribui com o
nosso município, o verão já esta chegando e pedimos que o secretário
faça o cronograma de trabalho e deixo um ótimo final de semana a
todos. Usou da palavra o Vereador Manoel Carvalho Silva, bom dia

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

CAMARA MUNICIPAL DE ANAPU
C.N.P.J. 01.681.776/0001-87 – ANAPU PARÁ
Rua: Santa Luzia , 102 – Centro CEP. 68.365.000 * E-mail: mari-marimcd@hotmail.com

=================================================================================

cada um que aqui se faz presente, no próximo domingo será o dia das
mães e em nome de todas as mães quero desejar um feliz dia das mães
para a minha mãe e minha esposa, quero aqui falar sobre o projeto
macro a nível do Brasil e estamos tendo uma contribuição do Senador
Zequinha Marinho, fizemos um pedido para o mesmo de uma Patrol e
uma agência da caixa econômica em Anapu, fomos encaminhados para
falarmos diretamente com o Presidente da caixa econômica e estamos
aqui hoje para celebrar a realidade, Anapu vai sim ter uma agência
da caixa econômica e essa conquista foi junto ao senador, gostaria
de agradecer o Prefeito pela contribuição para buscar essa máquina,
estou muito feliz por conseguir ver muitas coisas andando, essa
casa de lei e muito atuante, foi protocolado um projeto de
instalação da rodovia bacajá xingú, e no deixo um forte abraço a
todos os colegas. Usou da palavra o Vereador Fernando Anjos da
Silva, bom dia a todos, quero cumprimentar todos presentes, nesse
final de semana e o dia das mães e que pra mim não e tão bom assim,
sendo o primeiro dia das mães sem a minha mãe, e em nome da minha
esposa eu parabenizo todas as mães e que Deus na sua infinita
bondade proteja todas vocês, quero agradecer o comercio local aonde
fazem um grande trabalho, quero parabenizar os agricultores e mesmo
com todas as dificuldades ele ainda continua lutando, quero
parabenizar a luta de todos os Vereadores sempre buscando melhorias
e esse e o nosso dever, sabemos de algumas burocracias as vezes e
isso atrasa os recursos destinados a esse município, estivemos em
Belém e junto ao Deputado Nilson Pinto fizemos alguns pedidos,
quero desejar um ótimo final de semana. Usou da palavra o Vereador
Romildo Silva Rocha, bom dia a todos, quero primeiro falar sobre
dois ofícios encaminhado a essa casa, nos Vereadores sabemos que
os indígenas estão espalhados em toda a região, tivemos em uma
reunião aonde todos os indignas estão indo em Brasília para fazer
cobranças e pedir que a norte energia cumpra as condicionantes,
nesse sentido foi pedido o apoio e incentivo para esse povo, quero
parabenizar a conquista da motoniveladora pois isso vai contribuir
muito e sabemos da importância dessa conquista, estamos buscando
melhorias junto ao nosso Deputado, tivemos na comunidade do PDS
aonde os equipamentos estão lá e aproveitaram para tirar uma pedra
que estava na ladeira da 55, isso era um pedido da comunidade,
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nesse domingo e comemorado o dia das mães, quero aqui parabenizar
cada mãe, perdi a minha há algum tempo, quero parabenizar a todas
mães e um forte abraço. Usou da palavra o Vereador Jefther Weslly
de Araújo, bom dia a todos, quero parabenizar todas as mães e que
sou muito grato por a minha e quero também parabenizar a Vereadora
Cristina e Vereador Manoel pela conquista, quero agradecer a
parceria dos colegas Vereadores por contribuir com os trabalhos,
quero agradecer o Prefeito municipal junto a vice prefeita, estamos
com várias emendas empenhadas, fizemos a cobrança dos materiais da
iluminação pública, já foi licitada a construção da quadra do
surubim e no mais deixo um forte abraço. Usou da palavra o Vereador
Rusevel Pereira, bom dia a todos, em nome da minha esposa e minha
da minha mãe parabenizo todas as mães do município de Anapu, como
representante do povo convido os municípios vizinhos para podermos
detalhar assuntos dessa região como as condicionantes da Belo Monte
para o município, que tem esses problemas no Hospital Regional,
tanto para cirurgias especializadas quanto para os exames
especializados, tivemos uma resposta de lá, e que seja direcionado
um oficio solicitando esse encontro entre os Vereadores da região
que compõe o consórcio Belo Monte para que no contexto a regional
apresente as pautas que trava o mandato, sabemos do grande trabalho
feito pelo Hospital do Amor, sabemos que o ministério da Saúde
ajuda também a H.A com 15% do seu orçamento para essas doações
dessas entidades não filantrópicas dentro de um termo de cooperação
técnica, mas o município também pode ajudar com um valor, quero
agradecer o Vereador Romildo Rocha por ter falado da reunião com
os indígenas, o município de Anapu terá sua cota, assumimos o
compromisso de convidar vossas excelências e o Prefeito para nós
estabelecemos nesse contexto, responsabilidades tanto para eles
quanto para o município, quanto para nós, estamos também precisando
do relatório da Secretária de meio ambiente em ralação da diminuição
dos danos ambientais causados a floresta e também da secretária de
agricultura para fazer uma avaliação, esse trator que foi
disponibilizado para o rio das pedras, quero dizer também que no
mês de julho na vila do Ceará terá um comando social pelo programa
xingu comunidade que vai esta fazendo emissão de documentos e
atendimentos para a população da volta grande do xingu, quero
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parabenizar a Vereadora Cristina pela conquista, parabenizo também
todos os servidores do cartório eleitoral e os voluntários que
fizeram muitos títulos pela plataforma do TER, peço a secretária
dessa casa para que faça um oficio direcionado ao DENIT para que
viesse aqui dialogar sobre essa área que estão notificando aqui a
transamazônica, que o pedido seja enviado para o superintendente
do Estado, e no mais agradeço o Prefeito pela parceria com a
assistência social sobre a defesa civil que ajudou as famílias.
Usou da palavra o Vereador Diego Almeida de Sousa, bom dia a todos,
quero reiterar o pedido da iluminação da vila 120 e bairro da
mangueira, peço que sentamos com a secretária de esporte para pedir
que antecipe o campeonato municipal querendo ou não o movimento
contribui com a economia do nosso município, parabenizo a Vereadora
por sua conquista, fico feliz em saber que o Prefeito contribuiu
com a vinda dessa máquina, peço que o Prefeito junto ao Secretário
faça a recuperação da vicinal da cinquenta da Vila Nazaré, no mais
deixo um forte abraço a todos. Usou da palavra o Vereador Presidente
Whandeilon de Carvalho Santos, bom dia meus amigos, sabemos que o
verão está próximo e assim como o Diego falou quero aqui reiterar
todos os requerimentos pedindo recuperações das estradas vicinais
que ainda não foram atendidos, espero que o Prefeito junto ao
Secretário reformule seu planejamento de trabalho e faça toda a
recuperação, quero mais uma vez saber sobre a lei 231 e que sempre
vou bater nessa tecla e pedimos que faça o concurso público, quero
também pedir a recuperação do ramal beira rio e que esperamos que
as obras lá se inicie e que as propostas de campanhas se
concretizem, e no mais um abraço a todos, quero aqui fazer um
requerimento Verbal – solicito ao Diretor Presidente do Grupo
Equatorial-Pará que seja sanado o problema da constante falta de
energia elétrica nos bairros Alto Bonito, jardim Paraná em como em
todo o município de Anapu/Pá, o Vereador Presidente colocou em
votação, APROVADO por UNANIMIDADE. E não tendo mais nada a tratar
em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão ordinária aos
06 (seis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e
dois).

