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XX - ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 - DO 

4º PERIODO DO 1º BIÊNIO 2021/2022 - 7ª LEGISLATURA DO 

MUNICÍPIO DE ANAPU (1997-2024) DOS TRABALHOS 

LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, AOS 16 

(DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro 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 de 

Vereadores, a Vereadora Presidente em exercício AMANDA ANTÔNIA COSTA 

RIBEIRO, pediu para a Vereadora Primeira da Secretária da Mesa 

Diretora em exercício TEREZA CRISTINA PINHEIRO LIMA para realizar 

a chamada nominal dos Vereadores, estavam presentes: AMANDA ANTÔNIA 

COSTA RIBEIRO, DIEGO ALMEIDA DE SOUSA, LINDINALVA NASCIMENTO 

CARVALHO, MANOEL CARVALHO SILVA, OSMÁRIO OLIVEIRA EVANGELISTA, 

RUSEVEL PEREIRA DE ARAÚJO, ROMILDO SILVA ROCHA, TEREZA CRISTINA 

PINHEIRO LIMA. Vereador JEFTHER WESLLY DE ARAÚJO SOUSA está de 

atestado médico, Vereador Presidente WHANDEILON DE CARVALHO SANTOS 

está de LUTO e Vereador JOÃO CARLOS GONÇALVES CHAVES está em 

tratamento médico em Araguaína. verificando haver quórum legal em 

nome de Deus a Vereadora Presidente em Exercício declarou aberta a 

presente sessão, o Vereadora Presidente em exercício solicitou a 

Vereadora Lindinalva Nascimento Carvalho para compor a Mesa Diretora 

como Segunda Secretária em Exercício e para fazer a leitura de um 

versículo bíblico do livro de salmos. Vereadora Presidente em 

exercício pediu para a Vereadora 1º Secretária em exercício TEREZA 

CRISTINA PINHEIRO LIMA, para realizar a leitura das matérias em 

pauta.  COLOCADA EM VOTAÇÃO A ATA DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 02 DE 

SETEMBRO DE 2022; Sendo APROVADA por UNANIMIDADE. LEITURA DO OFÍCIO 

N°136/2022- Gabinete/PMA-Anapu/PA, 27 de junho de 2022- que 

encaminhou VETO DO EXECUTIVO ao Projeto de Lei n° 004/2022 de 

iniciativa do Legislativo, QUE DISPÕE SOBRE A ALTARAÇÃO DA REDAÇÃO 

DO ART. 22, COM SEUS INCISOS E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N° 
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069/2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEITURA DO PARECER 001/2022 - 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

DE LEIS AO PROJETO DE LEI N°004/2022- C.M.A.I - DO RELATÓRIO: O Projeto 

de Lei de nº 004/2022-C.M.A., de autoria do Poder Legislativo – Vereadora 

AMANDA ANTÔNIA COSTA RIBEIRO, datado de oito (08) de abril do ano 

de 2022, que “DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART.22 COM SEUS 

INCISOS E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL DE ANAPU DE N.º 069/2001 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, já foi encaminhado à comissão Permanente 

De Justiça, Constituição, Legislação E Redação De Leis, Comissão 

Permanente De Finanças E Orçamentos; para a Comissão Permanente De 

Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Desporto E Turismo e, 

à Comissão Permanente De Obras, Serviços Públicos, Transporte E 

Proteção Ao Meio Ambiente Comissão Permanente De Agricultura, 

Indústria, Comércio E Defesa Do Consumidor, que emitiram o Parecer 

Misto n°004/2022 com proposta de emendas ao texto do projeto de Lei. 

Parecer este emitido na data do dia seis (06) do mês de junho do ano 

de 2022, que em seguida foi apresentado e submetido a votação em plenário 

na Sessão Ordinária no dia dez (10) de junho do corrente ano, ocasião 

em que o Projeto de Lei de nº 004/2022-C.M.Anapu foi aprovado com 

as emendas proposta pelas comissões competentes por maioria dos 

vereadores presentes. Obedecendo ao disposto da Lei Orgânica do 

Municipal de Anapu- LOM e Regimento Interno dessa Egrégia Casa de 

Leis foi encaminhado o autografo de Lei do PL já aprovando e suas 

respectivas emendas para o Executivo Municipal sancionar ou vetar, 

ocasião em que foi vetado na data do dia vinte e sete (27) do mês 

de junho de 2022.Dessa forma essa Egrégia Casa recebeu o Veto do 

Executivo ao citado Projeto de Lei, que foi submetido ao exame desta 

Comissões Permanentes conforme determinação expressa do Art. 38, 

paragrafo 1°, inciso II do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. 

II. DO PARECER - É o nosso Parecer: A Comissão Permanente De Justiça, 

Constituição, Legislação e Redação de Leis,  após deliberar com os 

demais Edis sobre o tema do veto ENTENDEM POR VOTAREM FAVORÁVEL PARA 

A DERRUBADA DO VETO ao Projeto de Lei de Nº 004/2022- C.M.A, de autoria 

do Poder Legislativo – Vereadora Amanda Antônia Costa Ribeiro, datado 

de oito (08) de abril do ano de 2022, que “dispõe sobre a alteração 

da redação do art.22 com seus incisos e parágrafo único, da Lei Municipal 
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de Anapu de n.º 069, datado de 23 de novembro de 2001 e dá outras 

providências”. Contudo revestido da legalidade conferida em Lei a 

esta Competente Comissão acatamos a sugestão do município em 

atendimento ao interesse público e entendendo ser necessário manter 

de forma integral a redação do inciso IV, do Art. 22 da Lei n°069/2001, 

que passará a ser o inciso V do referido Projeto de lei, ora em tramitação 

legislativa e ainda entendemos pela correção da grafia e disposição 

dos incisos desse projeto de lei, nos termos do Art. 38, parágrafo 

1°, inciso III do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. A VEREADORA 

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO COLOCOU EM VOTAÇÃO: Vereadores que votaram 

favoráveis para a manutenção do Veto: Diego Almeida de Sousa e Lindinalva 

Nascimento Carvalho. Vereadores que votaram favoráveis para a 

derrubada do VETO: Manoel Carvalho Silva, Tereza Cristina Pinheiro 

Lima, Rusevel Pereira de Araújo, Osmário Oliveira Evangelista e Romildo 

Silva Rocha; VETO DERRUBADO PELA MAIORIA. LEITURA DO OFÍCIO 

N°144/2022- Gabinete/PMA-Anapu/PA, 14 de julho de 2022- que 

encaminhou VETO DO EXECUTIVO as emendas propostas ao Projeto de Lei 

n°003/2022 de iniciativa do Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes 

para a elaboração da Orçamentária Municipal. A VEREADORA PRESIDENTE 

EM EXERCÍCIO COLOCOU EM VOTAÇÃO: Vereadores favoráveis para a 

manutenção do Veto: Diego Almeida de Sousa, Manoel Carvalho Silva, 

Tereza Cristina Pinheiro Lima, Lindinalva Nascimento Carvalho, Rusevel 

Pereira de Araújo, Romildo Silva Rocha e Osmário Oliveira Evangelista. 

Sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. LEITURA DO PROJETO DE LEI N° 008/2022- 

PMA, datado de 01 de agosto de 2022, de autoria do Executivo – que 

Altera o Art.13 da Lei Municipal N° 271/2017 e dá outras providencias, 

que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Obras, Serviços 

Públicos, Transporte e Proteção ao Meio Ambiente para estudo, 

discussão e emissão de parecer. LEITURA DO PROJETO DE LEI N° 

009/2022-PMA, datado de 04 de agosto de 2022, de autoria do Executivo 

- que Altera o Anexo Único da Lei Municipal N° 296/2018 e dá outras 

providências, que foi encaminhado para as Comissão Permanente de 

Agricultura, Industria, Comercio e Defesa do Consumidor e para a 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para estudo, discussão 

e votação. LEITURA DO PROJETO DE LEI N°006/2022, datado de 15 de 

agosto de 2022, de autoria do Legislativo – Vereador Whandeilon de 
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Carvalho Santos – QUE ALTERA O NOME DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS E DÁ 

OUTRA PROVIDÊNCIAS, que foi encaminhado à Comissão Permanentes de 

Obras, Serviços Públicos, Transporte e Proteção ao Meio Ambiente e 

à Comissão Permanente de Justiça, Constituição, Legislação e Redação 

de Leis para estudo, discussão e emissão de parecer. Vereador Rusevel 

Pereira de Araújo Presidente da Comissão de Justiça, Constituição, 

Legislação e Redação de Leis; fez o pedido de Dilação de Prazo de 

30 (trinta) dias para todos os PLS 2022 que estão em tramitação. 

Vereadora Presidente em Exercício colocou em votação o pedido de 

Dilação de Prazo de todos PLS em tramitação, sendo APROVADO POR 

UNANIMIDADE. LEITURA DO REQUERIMENTO 009/2022 -   de autoria do 

Vereador Osmário Oliveira Evangelista – que solicita ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Anapu, a pedido da presidente da associação 

ASAP, sr. Luíza Helena, que encontre meios junto a Secretaria de Obras 

Viação e Infraestrutura, que viabilize a imediata recuperação da 

Vicinal do Travessão do Santana até a Vicinal Água Preta, bem como 

a recuperação das pontes e o encascalhamento das ladeiras desse 

trecho, localizada na zona rural do município de Anapu. O Vereador 

autor contribuiu com suas colocações, Vereadora Presidente em 

exercício colocou em votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. 

LEITURA DO REQUERIMENTO 009/2022 - de autoria da Vereadora Lindinalva 

Nascimento Carvalho – que solicita ao Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL 

DE ANAPU, para que encontre meios junto à Secretaria de Obras Viação 

e Infraestrutura, em CARÁTER DE URGÊNCIA para que realize a imediata 

a recuperação da ponte do rio Itinga (próximo ao Sr. João Cruz, 

localizada na Vicinal Flamengo Norte e também a recuperação de 

estrada e pontes do ramal da tristeza, localizada na Vicinal 80 Norte, 

ambas na zona rural do município de Anapu. A Vereadora autora 

contribuiu com suas colocações, Vereadora Presidente em exercício 

colocou em votação, sendo APROVADO POR UNANIMIDADE. E não havendo 

mais nada em pauta a Vereadora Presidente em exercício pediu a leitura 

dos Informes: LEITURA DO OFÍCIO N° 272/2022 – GP- CMA, encaminhado 

ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT, a 

pedido da Vereadora Lindinalva Nascimento Carvalho e demais 

vereadores, solicitando que seja que seja feito 

quebra-molas/lombadas com a devida sinalização, no perímetro urbano 
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de cada vila as margens da BR-230, Rodovia Transamazônica. LEITURA 

DO OFÍCIO N° 373/2022 – GP- CMA, encaminhado a Prefeito Municipal 

e Secretária Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, a pedido 

da Vereadora Lindinalva N. Carvalho e demais vereadores solicitando 

que seja feito estacionamento ao longo da avenida Getúlio Vargas, 

em especial no perímetro entre a Loja Aliagro até Travessa com a Rua 

Santo Agostinho. Não tendo mais nada em pauta e não havendo inscritos 

para a tribuna livre a Vereadora Presidente em Exercício franqueou 

a palavra aos nobres Vereadores. Usou da palavra o Vereador Manoel 

Carvalho Silva: bom dia a todos, não entendo como pode deixar as duas 

maiores vilas do município descoberta sem nenhuma ambulância para 

atender as demandas, isso é muito preocupante, já fizemos a 

solicitação e pedimos mais uma vez que a Secretária tome as devidas 

providencias; dizer que a CIRETRAN e uma luta nossa, que fé em Deus 

logo teremos em nosso município, em relação a Caixa Econômica Federal 

é um negócio quase fechado e em breve teremos uma ótima notícia; 

estamos lutando para a construção da ponte do Rio Bacajá, tem um 

processo burocrático mais já está assinado pelo Governador para a 

realização da obra, pedir proteção de Deus, desejar mais forças para 

o Vereador Presidente que Deus conforte seu coração. Usou da palavra 

o Vereador Rusevel Pereira de Araújo: agradecer a Deus, aos amigos, 

aos colegas Vereadores e ao público presente, deixar aqui meus 

sentimentos ao Presidente desta casa, aonde perdeu brutalmente seu 

pai, esperamos que a justiça faça a elucidação desse caso; todos nós 

estamos muito preocupados com a trafegabilidade dos agricultores, 

infelizmente até agora a secretaria de obras ainda não fez o que 

estava programado, peço mais uma vez que o Prefeito dê suporte para 

o secretário de obras fazer a recuperação das ruas do município que 

estão intrafegáveis; a comunidade na vila sucupira está solicitando 

a manutenção do posto de saúde, fica aqui meu apelo para a Secretaria 

de Saúde e Prefeitura Municipal, falando em reforma, eu encontrei 

uma escolinha que eu acho que seria um lugar mais insalubre para uma 

criança estudar, fica próximo ao rio surubim aonde era o senhor 

buxudo, uma escola azul aonde não tem banheiro, a estrada que está 

na emenda até agora não foi concluída e que vence o prazo da emenda 

dia 04 do mês que vem, não e justo que aquelas crianças fiquem naquela 
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situação; em relação ao processo seletivo temos algumas professoras 

que estão com 100 (cem) horas e outras com 200 (duzentas) horas, no 

edital do processo seletivo não está escrito que os professores 

contratados através do processo seletivo não teria direito a hora 

atividade, não estão pagando e assim estão escravizando esses 

profissionais que também merecem, e uma discursão que precisamos ter 

com a Secretária de Educação, dentro dessa mesma discursão temos um 

problema em relação ao pagamento dos contratados, peço ao Prefeito 

que conceda férias e décimo terceiro para os que tem direito, sendo 

contratado ou concursado, essa casa aqui paga todos os direitos dos 

servidores; essas ambulâncias Vereadora Lindinalva, sabemos que 

muitas coisas aconteceram que 4 (quatro) motores fundiram, dois 

ficaram irrecuperáveis, esse ano conseguimos uma emenda de duzentos 

mil reais que foi muito bem aproveitada, foi pago o TFD que estava 

atrasado, comprou dois motores novos, que provavelmente chegará essa 

semana e inclusive um e para a vila Izabel; fiz um pedido a secretária 

desta casa para que faça um oficio direcionado ao Prefeito Municipal 

para uma reunião na quarta-feira com a PJ (Pastoral da Juventude da 

Igreja Católica; em relação ao programa Xingú+, a norte energia está 

recebendo algumas denúncias sobre intervenção política lá no posto 

de saúde da Vila Izabel. Vereadora Lindinalva pediu uma parte: somos 

fiscais do povo, jamais eu como Vereadora e fiscal do povo vou 

interferir para não beneficiar o povo, pedimos que seja averiguado 

e esclarecido. Usou da palavra p Vereador Rusevel Pereira: as 

denúncias que estão tendo lá que os ribeirinhos vêm pegar a ficha 

e as fichas já foram distribuídas, o Xingú+ será transferido da Vila 

Izabel para a Vila Ceará para que haja uma representação maior das 

famílias da volta grande que não tem acesso na Vila Izabel, e no mais 

muito obrigado. Vereadora Presidente em Exercício registrou a 

presença do Vereador Presidente Whandeilon de Carvalho Santos, que 

mesmo de luto veio se fazer presente nesta casa. Usou da palavra a 

Vereadora Tereza Cristina Pinheiro Lima: bom dia a todos, quero 

agradecer a Deus por mais essa semana, quero aqui em nome do Cabo 

Cruz transmitir um recado para a comunidade do Belo Monte do Pontal 

referente a construção da praça de laser naquela comunidade, foi 

direcionado uma Emenda Parlamentar  no valor de trezentos mil reais 



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

7 

 

 

para a construção, está havendo um contratempo em relação a empresa 

contratada, quero dizer a toda população de Belo Monte que o Deputado, 

a Vereadora, nós não somos responsáveis pela construção daquela obra, 

quem fez a contratação da empresa e o Estado, eu na condição de 

Vereadora já passei as informações para a assessoria do Deputado, 

a assessoria do Deputado já está entrando em contato com a SEDOP para 

que eles vejam o que aconteceu com a empresa, já temos duas semanas 

que paralisaram a construção daquela obra, peço também que a 

Prefeitura municipal que reforce junto a SEDOP, para se necessário 

fazer a troca da empresa; quero parabenizar o desfile cívico que 

aconteceu no dia 07 de setembro, parabenizo a toda coordenação do 

desfile, foi muito bom esse novo horário, desde já quero convidar 

todos para o casamento comunitário será no dia 24 de setembro, no  

mais só quero agradecer e obrigada a todos. Usou da palavra Vereador 

Romildo Silva Rocha:  bom dia a todos, quero comentar dentro da fala 

do Vereador Manoel em relação a grande importância do Projeto feito 

pelo Deputado Hilton Aguiar que é a construção da ponte sobre o rio 

Bacajá, existe um grande trabalho e um grande esforço, será uma grande 

conquista para todos, principalmente para os agricultores; sobre a 

obra lá de Belo monte, terá um grande evento da secretária de Cultura 

e foi pedido pelo Prefeito que fizesse o adiamento daquele evento 

para a conclusão da construção da obra da praça; quero agradecer e 

parabenizar os vereadores Manoel e Cristina pela organização desse 

grande evento que será o casamento comunitário, no mais deixo um forte 

abraço a todos e um ótimo final de semana. Usou da palavra Vereador 

Osmário Oliveira Evangelista: bom dia a todos, deixo minhas 

condolências a você Presidente e a sua família; quero parabenizar 

a recuperação das vicinais que já foram atendidas e peço ao secretário 

de obras faça a recuperação das demais vicinais e que seja estendida 

até a sede do município, foi feita uma parceria entre o setor 

madeireiro e secretaria de obras para a recuperação de vicinais e 

pontes, o setor madeireiro está fazendo sua parte, agora falta o 

secretário de obras fazer a sua, sou parceiro mais peço que o óleo 

que chegou seja aplicado, estamos a disposição para irmos em busca 

de melhorias, mais também precisamos que os benefícios sejam 

aplicados; quero reforçar o meu requerimento pedindo a recuperação 
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da vicinal do água preta, no mais deixo um forte abraço. Usou da 

palavra o Vereador Diego Almeida de Souza: bom dia a todos, 

primeiramente quero fazer uma cobrança ao secretário de obras em 

relação a recuperação da vicinal 115 norte e sul, aonde as mesmas 

estão intrafegáveis, peço que o senhor olhe com carinho para essas 

viciais e as demais vicinais do município, sabemos da grande demanda 

que está tendo, mas precisamos que os trabalhos continuem, peço ao 

Prefeito que olhe com mais carinho para a Vila Belo monte do Pontal 

em relação ao asfalto, deixar minhas condolências à família do 

Whandeilon, pois teve uma grande perca, que Deus abençoe toda a sua 

família, um ótimo final de semana a todos, Brasil acima de tudo e 

Deus acima de todos. Usou da palavra Vereador Presidente Whandeilon 

de Carvalho Santos: Bom dia Anapu e região, quero cumprimentar todos 

colegas Vereadores e público presente, não tive condições de chegar 

mais cedo na sessão, mais quero deixar meu apelo sincero ao nosso 

querido Prefeito Aelton e Secretário de obras para que faça reparo 

em algumas vicinais que estão intragáveis, parabenizo o trabalho do 

secretário Fernando, vejo seu esforço, mais quero mais uma vez 

reforçar o pedido do povo para a recuperação das estradas vicinais; 

quero também falar sobre a segurança pública, semana passada tivemos 

um ocorrido com o meu pai, pra ser sincero não esperávamos isso, ao 

logo da vida trabalhamos para não perder quem amamos, eu amava meu 

pai como eu nem me amo, um amor totalmente extremo, faço um apelo 

aos órgãos de segurança pública do Estado, pra que faça a apuração 

desse fato, o crime está ai, tem uma materialidade de imagens, de 

coisas que dá pra ver, só não elucida esse crime se não quiser, que 

as autoridades se comprometam no sentido de prender, de deixar preso, 

um cidadão desse não pode ficar solto; peço encarecidamente que o 

Estado faça a apuração da morte do meu pai, pois não aguentamos mais 

o que vem acontecendo no município de Anapu, peço ao Governador que 

faça juntamente o trabalho com a segurança pública, vou fazer as 

indicações, vou pedir, vou solicitar, vou implorar para que faça as 

elucidações, peguem os criminosos que estão ai a fora, temos um 

município rico, temos uma carga produtiva muito grande, meu pai 

chegou aqui com dois sacos na costa acerca de dezessete anos atrás 

e uma bicicleta que comprou parcelada, trabalhou dia após dia, ele 
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é meu exemplo de vida, tenho certeza que todo cidadão que tem o 

interesse de trabalhar para crescer, ele cresce; aqui e um lugar 

prospero, quem quer prosperar, prospera; peço a secretaria de 

Segurança Pública e aos órgãos envolvidos na investigação do caso 

Osvaldilon, meu Pai, que faça as apurações necessárias para que esse 

tipo de crime não venha mais acontecer em nosso município, no mais 

muito obrigado e que Deus nos abençoe. Usou da palavra Vereadora 

Presidente em Exercício Amanda Antônia Costa Ribeiro: deixar minhas 

condolências ao nosso amigo Vereador Presidente Whandeilon, que Deus 

conforte seu coração e de toda sua família, quero agradecer a Deus 

pelo folego de vida de cada um de nós que está aqui hoje; desejar 

sucesso ao Vereador Manoel e Cristina pelo casamento comunitário, 

quero parabenizar o secretário Fernando pelo seu trabalho, 

aproveitar a oportunidade para fazer o pedido ao secretário que seja 

destinado uma frente de serviço para a zona urbana, que Deus abençoe 

cada um e um ótimo final de semana a todos. E não tendo mais nada 

a tratar em nome de Deus declarou encerrada a presente sessão aos 

16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e 

vinte e dois).     

 

 

 

 

 

  

 


