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Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de 

Capanema, situada na Rua Djalma Dutra, número cento e um, Centro, às nove horas, horário regimental, 

realizou-se a vigésima quinta Sessão Ordinária do quarto Período Legislativo da Décima nona Legislatura, sob 

a presidência do Sr. Vereador Pedro Paulo Leão da Silva. O Exmo. Senhor Presidente saúda as pessoas presentes 

e, em seguida, pede para que todos fiquem de pé para que o Hino do Município de Capanema seja entoado. 

Ademais, o Exmo. Presidente convoca a vereadora Célia Janete, 2ª Secretária da Casa, para fazer a chamada 

nominal dos Vereadores: Célia Janete da Costa Moreira, Edilson Bulhões de Sousa, Fabrício da Silva Xavier, 

Gerson da Silva Serra, Jetro Lima dos Santos, José Antônio Silva dos Santos, Leônidas do Nascimento Moreira, 

Manoel Ximenes Araújo, Patrícia Souza de Moura, Paulo Afonso Oliveira Damasceno, Pedro Afonso Kehrle 

Ribeiro Lopes, Pedro Paulo Leão da Silva, Robson Alves de Sousa, Rodrigo Lôbo de Figueiredo e Rui Nazareno 

Silveira Reis. Havendo quórum, o Exmo. Sr. Presidente declara, em nome de Deus, aberta a presente Sessão. 

Adiante, ele convoca o Vereador Jetro Lima para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Posteriormente, a ata da 

Sessão dos dias 26 e 29 de agosto são postas em discussão. Não havendo questionamentos, a mesmas ficam 

regimentalmente aprovadas. Prosseguindo, o Exmo. Sr. Presidente informa que todos já possuem o 

conhecimento do expediente do dia, que segue a seguinte ordem: PEQUENO EXPEDIENTE: PROJETO: 

PROCESSO INTERNO Nº 015/2022 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2022 – que 

“Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão de Capanema ao Senhor TENENTE CORONEL QOPM 

ELIENAI WASNER FONTES VIANA”. DE AUTORIA DO EXMO. SR. VEREADOR PEDRO 

AFONSO K. RIBEIRO LOPES. PROCESSO INTERNO Nº 016/2022 – PROJETO DE LEI Nº 001/2022 

– que “DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM FRENTE AS ESCOLAS 

MUNICIPAIS E CMEI’s – CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (creches), COM O 

PROPÓSITO DE DAR MAIOR SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE AOS PEDESTRES, NA FORMA EM 

QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. DE AUTORIA DA EXMA. SRA. VEREADORA 

CÉLIA JANETE DA COSTA MOREIRA. REQUERIMENTO: REQUERIMENTO Nº 016/2022 – 

EXMO. SR. VEREADOR EDILSON BULHÕES DE SOUSA – para que seja reiterado o requerimento n° 

009/2021, ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de que o mesmo 

determine ao setor componente a reconstrução da praça da Igreja de Tauari, com instalação de novos bancos, 

iluminação, área de lazer as crianças e o que mais se fizer necessário para seu 

melhoramentoREQUERIMENTO Nº 016/2022 – EXMO. SR. VEREADOR PAULO AFONSO 

OLIVEIRA DAMASCENO –  para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Francisco Ferreira Freitas 
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Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que o mesmo acione a Secretaria Municipal de Obras, no setor 

competente, para que providencie um estudo técnico, a fim de que seja feito a pavimentação, meio-fio, 

iluminação pública e uma ponte de pequeno porte sobre o córrego sem denominação que deságua no Rio 

Ouricuri, na Alameda SANTO ANTONIO, no perímetro entre a Travessa São Joaquim e a Rua Ouricurizinho, 

Bairro de Fátima, nesta Cidade de Capanema - Pará. REQUERIMENTO Nº 017/2022 – EXMO. SR. 

VEREADOR PAULO AFONSO OLIVEIRA DAMASCENO – para que oficiado ao Excelentíssimo Sr. 

Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que o mesmo, usando de suas 

prerrogativas legais, interceda junto ao Excelentíssimo Sr. Helder Zahluth Barbalho, Governador do Estado do 

Pará, solicitando estudos técnicos, no sentido de se construir um muro de arrimo ou muro de contenção, à 

margem do rio Quatipuru, na área de banho do mesmo, que faz fronteira com o imóvel do Sr. Manoel Lopes, 

precisamente na localidade de Mirasselvas (ponte), a  fim de que tal estrutura possa fazer a contenção do 

escoamento e o derrame de lama advindo do imóvel já mencionado, trazendo esses problemas, em certos 

períodos, principalmente os mais chuvosos, um caos para os banhistas (turistas) e moradores daquela localidade. 

REQUERIMENTO Nº 009/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JETRO LIMA DOS SANTOS – para que se 

oficie à Excelentíssima Senhora Elcione Barbalho, Deputada Federal, a fim de que possa destinar ao Município 

de Capanema-PA, recursos financeiros, através de Emenda Parlamentar, com o objetivo de viabilizar a aquisição 

de 02 ÔNIBUS, para ficarem à disposição da Secretaria Municipal de Educação. REQUERIMENTO Nº 

010/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JETRO LIMA DOS SANTOS – para que seja oficiado ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal de Capanema, Francisco Ferreira Freitas Neto, a fim de que o mesmo autorize o 

órgão competente a realizar estudos técnicos objetivando a construção de uma Quadra de Esportes na Escola 

Municipal MIGUEL QUEIROZ, zona urbana do Município de Capanema. REQUERIMENTO Nº 025/2022 – 

EXMO. SR. VEREADOR ROBSON ALVES DE SOUSA – para que seja oficializado ao Excelentíssimo Sr. 

Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que no uso de suas prerrogativas, possa 

interceder junto ao Excelentíssimo Sr. Helder Zahluth Barbalho, Governador do Estado do Pará, solicitando 

recursos financeiros para a reforma do prédio da USF DO INUSSUM, localizado no Bairro Inussum, com 

reparos elétricos e hidráulicos, serviços de pintura, manutenção no telhado e o que mais se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 026/2022 – EXMO. SR. VEREADOR ROBSON ALVES DE SOUSA – para que se 

oficie à Excelentíssima Senhora PAULA GOMES, Deputada Estadual, a fim de que viabilize recursos 

financeiros, através de Emenda Parlamentar, ao município de Capanema-PA, para disponibilizar 5 km de asfalto 

objetivando atender os bairros deste município. REQUERIMENTO Nº 011/2022 – EXMO. SR. VEREADOR 
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MANOEL XIMENES ARAÚJO – REITERANDO o requerimento nº 001/2021, para que seja encaminhado 

atencioso Ofício ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de que 

o mesmo autorize a Secretaria competente, a providenciar uma bomba d’água, caixa d’água com capacidade 

para 20.000 (vinte mil) litros, bem como sua base estrutural e encanamentos suficientes para suprirem as 

necessidades que uma rede de abastecimento de água exige a fim de atender às famílias da Localidade da Vila 

de Santa Cruz. REQUERIMENTO Nº 012/2022 – EXMO. SR. VEREADOR MANOEL XIMENES 

ARAÚJO – REITERANDO o requerimento nº 002/2021, para que seja encaminhado atencioso Ofício ao Exmo. 

Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de que acione a Secretaria 

competente, para efetuar serviços de recapeamento asfáltico na Passagem Jari, Bairro Areia Branca. 

REQUERIMENTO Nº 005/2022 – EXMO. SR. VEREADOR FABRÍCIO XAVIER DA SILVA – 

REITERANDO o REITERANDO O REQUERIMENTO N°019/2021 para que seja oficiado ao Exmo. Senhor 

Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que o mesmo determine junto ao Órgão 

competente a compra de um terreno em caráter de urgência para ampliação do cemitério no Distrito de 

Mirasselvas. REQUERIMENTO Nº 015/2022 – EXMO. SR. VEREADOR RODRIGO LÔBO DE 

FIGUEIREDO – para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de 

Capanema, a fim de que autorize o setor competente a providenciar, com uma devida urgência, a operação tapa 

buracos na Rua Getúlio Vargas, bairro da Primeira. REQUERIMENTO Nº 028/2022 – EXMA. SRA. 

VEREADORA CÉLIA JANETE DA COSTA MOREIRA – para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Francisco 

Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, requerimento nº 028/2021, onde solicito que o mesmo 

acione as Secretarias de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Lazer, para que juntas possam 

elaborar um Projeto Recreativo voltado as crianças, jovens e adultos, com teor educativo a ser realizado na 

Praças Moura Carvalho – Bairro Oliveira Brito aos sábados e domingos, por tempo indeterminado. 

REQUERIMENTO Nº 029/2022 – EXMA. SRA. VEREADORA CÉLIA JANETE DA COSTA 

MOREIRA – REITERANDO O REQUERIMENTO Nº 016/2022, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de que seja feito um estudo de 

viabilidade técnica socioeconômica, no intuito de disponibilizar um ônibus circular de transporte público de 

passageiros, que atenda os moradores do Residencial José Rodrigues de Sousa, que necessitam se locomover 

até o Centro de Capanema. INDICAÇÃO: INDICAÇÃO Nº 014/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JOSÉ 

ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS – apresentando nos termos dos artigos 124 e 142 do regimento Interno, a 

presente indicação, solicitando ao Exmo. Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de 
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Capanema, para que acione o setor competente, para que providencie a reforma da Escola Municipal D28, 

localizada na Vila do Segredinho. INDICAÇÃO Nº 015/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO 

SILVA DOS SANTOS – apresentando nos termos dos artigos 124 e 142 do regimento Interno, a presente 

indicação, solicitando ao Exmo. Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para 

que acione o setor competente, para que providencie a reforma do telhado da Escola Municipal Lucindo Moreira, 

localizada no Distrito de Tauari. Dando seguimento, o Exmo. Presidente Pedro Paulo convoca o vereador Paulo 

Afonso para se pronunciar no pequeno expediente. Este saúda todos os presentes e parabeniza os ACS e ACE 

pela aprovação do novo piso salarial da categoria. Ademais, enaltece reunião que ocorreu em Tauari, zona rural 

de Capanema, para discutir a Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício de 2023. O Exmo. Presidente 

convoca o vereador José Santos. Este saúda todos os circunstantes e explicita que, nesta semana, com a retirada 

de adesivos de seus candidatos de seu gabinete, ficou insatisfeito da forma como foi feita, pois, segundo a lei 

eleitoral, quem deve decidir a respeito do tema é Mesa-Diretora da Casa. Outrossim, realiza a leitura de trecho 

do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Capanema que dispõe sobre a proibição de propaganda 

eleitoral apenas no Plenário. Logo, o parlamentar rechaça a ideia de que as decisões estão sendo tomadas de 

forma unilateral. O Exmo. Presidente informa que não determinou a nenhum funcionário que retirasse adesivos. 

Prosseguindo, reitera que nunca agiu com arbitrariedade nesta Casa, tentando, assim, usurpar competência do 

Plenário. O Exmo. Presidente convoca o vereador Jetro Lima para se pronunciar no pequeno expediente. Este 

saúda todos os circunstantes e agradece ao Exmo. Presidente da Casa por tê-lo designado para representar o 

parlamento municipal na reunião de um ano de criação do Conselho Municipal de Educação. Assim, ele enaltece 

o Exmo. Prefeito de Capanema pela criação de mais um Conselho no Município. Para finalizar, ressalta que, 

durante a gestão do vereador Pedro Paulo como Presidente da Casa, nunca agiu como arbitrariedade. O vereador 

Manoel Ximenes informa que está retirando o seu requerimento de nº 011/2022 e nº 002/2022. O Exmo. 

Presidente informa que se reunirá com os Servidores da Câmara de Capanema. O Exmo. Presidente convoca o 

vereador Rodrigo Lôbo. Este inicia seu discurso saudando todos os presentes. Prosseguindo, critica o 

comportamento de colegas parlamentares que trazem situações internas para a tribuna da Câmara. Outrossim, 

critica abertamente o comportamento do Exmo. Deputado Federal Eduardo Costa, o qual, utilizando o espaço 

de sua emissora de rádio, tece críticas despropositadas contra o Exmo. Prefeito Francisco Neto. Desse modo, o 

vereador afirma ser muito feio esse tipo de comportamento, o qual, até pouco tempo atrás, tecia elogios ao 

Exmo. Prefeito. O Exmo. Presidente convoca o vereador Ruy Reis. Este saúda todos os presentes e parabeniza 

o Exmo. Prefeito Francisco Neto pela reunião promovida em Mirasselvas para discussão da Loa. Ademais, o 
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edil afirma acreditar que o Exmo. Presidente da Casa não tenha dado ordem para retirada de adesivos nos 

gabinetes dos vereadores da Casa. O Exmo. Presidente convoca o vereador Edilson Bulhões para que o mesmo 

faça a defesa de seu REQUERIMENTO Nº 016/2022 – para que seja reiterado o requerimento n° 009/2021, 

ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de que o mesmo determine 

ao setor componente a reconstrução da praça da Igreja de Tauari, com instalação de novos bancos, iluminação, 

área de lazer as crianças e o que mais se fizer necessário para seu melhoramento. Feita a defesa, o referido 

requerimento, com unanimidade de votos, fica regimentalmente aprovado. O Exmo. Presidente convoca o 

vereador Paulo Afonso para que faça a defesa de seus dois REQUERIMENTOS Nº 016/2022 – para que seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que 

o mesmo acione a Secretaria Municipal de Obras, no setor competente, para que providencie um estudo técnico, 

a fim de que seja feito a pavimentação, meio-fio, iluminação pública e uma ponte de pequeno porte sobre o 

córrego sem denominação que deságua no Rio Ouricuri, na Alameda SANTO ANTONIO, no perímetro entre a 

Travessa São Joaquim e a Rua Ouricurizinho, Bairro de Fátima, nesta Cidade de Capanema – Pará; e Nº 

017/2022 – para que oficiado ao Excelentíssimo Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de 

Capanema, para que o mesmo, usando de suas prerrogativas legais, interceda junto ao Excelentíssimo Sr. Helder 

Zahluth Barbalho, Governador do Estado do Pará, solicitando estudos técnicos, no sentido de se construir um 

muro de arrimo ou muro de contenção, à margem do rio Quatipuru, na área de banho do mesmo, que faz fronteira 

com o imóvel do Sr. Manoel Lopes, precisamente na localidade de Mirasselvas (ponte), a  fim de que tal estrutura 

possa fazer a contenção do escoamento e o derrame de lama advindo do imóvel já mencionado, trazendo esses 

problemas, em certos períodos, principalmente os mais chuvosos, um caos para os banhistas (turistas) e 

moradores daquela localidade. Feita a defesa, os referidos requerimentos, com unanimidade de votos, ficam 

regimentalmente aprovados. O Exmo. Presidente convoca o vereador Jetro Lima para que faça a defesa de seus 

dois REQUERIMENTOS Nº 009/2022 – para que se oficie à Excelentíssima Senhora Elcione Barbalho, 

Deputada Federal, a fim de que possa destinar ao Município de Capanema-PA, recursos financeiros, através de 

Emenda Parlamentar, com o objetivo de viabilizar a aquisição de 02 ÔNIBUS, para ficarem à disposição da 

Secretaria Municipal de Educação; e Nº 010/2022 – para que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal 

de Capanema, Francisco Ferreira Freitas Neto, a fim de que o mesmo autorize o órgão competente a realizar 

estudos técnicos objetivando a construção de uma Quadra de Esportes na Escola Municipal MIGUEL 

QUEIROZ, zona urbana do Município de Capanema. Realizada a defesa, os referidos requerimentos, com 

unanimidade de votos dos vereadores presentes, ficam regimentalmente aprovados. O Exmo. Presidente 
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convoca o vereador Rodrigo Lôbo para que o mesmo faça a defesa de seu REQUERIMENTO Nº 015/2022 – 

para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de 

que autorize o setor competente a providenciar, com uma devida urgência, a operação tapa buracos na Rua 

Getúlio Vargas, bairro da Primeira. Realizada a defesa, o referido requerimento, com unanimidade de votos dos 

vereadores presentes, fica regimentalmente aprovado. O Exmo. Presidente pede para que o vereador Leônidas 

Moreira faça a leitura das indicações do dia. Logo após, o vereador Leônidas Moreira pede para que a presente 

Sessão vá direto para o Grande expediente, sem intervalo. A solicitação do vereador é posta em votação pela 

Presidência da Casa e, com unanimidade de votos dos vereadores presentes, a mesma fica regimentalmente 

aprovada. GRANDE EXPEDIENTE: o Exmo. Presidente convoca o vereador José Santos para se pronunciar 

no grande expediente. O vereador saúda a todos, novamente, e prossegue afirmando que, ouvindo atentamente 

aqueles que comentaram acerca de sua fala no pequeno expediente, ficou atônito com aquele que teceu críticas 

ao Deputado Federal Eduardo Costa, acusando-o de fazer sujeira na política, pois, justamente, esse mesmo 

vereador, hoje, está apoiando a candidatura de uma pessoa que faz política suja. Além do mais, o edil acusa 

determinado vereador de utilizar de cestas básicas cedidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social para 

fazer politicagem. Para finalizar, o parlamentar assevera que. O Exmo. Presidente, em exercício, Leônidas 

Moreira convoca o vereador Pedro Paulo para se pronunciar no grande expediente. Este saúda todos os presentes 

e prossegue afirmando que a fala do vereador José Santos o preocupou, pois zela pela excelência do bom 

funcionamento da Câmara, principalmente no que diz respeito ao tratamento dado por funcionários da Casa para 

com os vereadores. Além disso, ele comunica que irá tratar diretamente com o Exmo. Prefeito de Capanema, 

Sr. Francisco Neto, sobre a grave denúncia feita pelo vereador José Santos de que há vereador usando a máquina 

pública para fazer política. O vereador Manoel Ximenes pede a palavra e, tendo-lhe sido concedida, afirma que 

muitos assuntos tratados na Tribuna desta Casa não deveriam ser tratados dessa forma, principalmente no que 

diz respeito à eleição de deputados. O vereador Rodrigo Lôbo pede a palavra e, tendo-lhe sido concedida, afirma 

que existe vereador, nesta Casa, que deveria estar na Rede Globo, pois este, sim, age com hipocrisia, já que, 

quando vai à Secretaria de Saúde do Município solicitar exame para alguém conhecido seu, está usando a 

máquina pública. Além do mais, o edil afirma que todos sabem como cada vereador se elegeu. O Exmo. 

Presidente Pedro Paulo convoca o vereador Ruy Reis para se pronunciar no grande expediente. Este saúda todos 

os presentes e pede cautela aos seus pares, quando forem realizar denúncias. Ademais, afirma ser solidário aos 

discursos ditos anteriormente que sinalizaram que determinados assuntos devem ser tratados internamente. Para 

finalizar, o Exmo. Presidente, esclarecendo a apaziguando os ânimos, informa que, quando se diz que vereador 
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pega dinheiro de deputado, não se está acusando-o de corrupção, pois os valores repassados para companha são 

legais. O Exmo. Presidente declara que, não havendo mais matéria, encerrada a Sessão. Posteriormente, convida 

a todos para ficarem de pé e realizarem a oração do Pai Nosso. Eu, Luiz Domingos Lins da Silva, lavro este 

documento para ser lido e validado por quem de direito. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Capanema, 

em 02 de setembro de 2022. 
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