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Aos nove 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 

sexta 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 (falta justificada), Edilson Bulhões de Sousa, Fabrício da Silva Xavier (falta justificada), Gerson da Silva 

Serra (falta justificada), Jetro Lima dos Santos, José Antônio Silva dos Santos, Leônidas do Nascimento Moreira, 

Manoel Ximenes Araújo, Patrícia Souza de Moura (falta justificada), Paulo Afonso Oliveira Damasceno, Pedro 

Afonso Kehrle Ribeiro Lopes (falta justificada), 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: REQUERIMENTOS:  

REQUERIMENTO Nº 013/2022 – EXMA SRA. VEREADORA CÉLIA JANETE DA COSTA MOREIRA – 

REITERANDO O REQUERIMENTO Nº 024/2021, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas 

Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que o mesmo acione o setor competente, para que providencie o serviço 

de revitalização com limpeza e terraplenagem (com Jacamim) do ramal da 10ª Travessa, localizado do lado direito 

da PA – 124 - estrada que liga Capanema a cidade de Salinas. REQUERIMENTO Nº 014/2022 – EXMA. SR. 

VEREADORA CÉLIA JANETE DA COSTA MOREIRA – REITERANDO O REQUERIMENTO Nº 

012/2021, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, 

onde solicito que o mesmo acione o setor competente, para que sejam tomadas as devidas providências no sentido da 

Implantação de Parque Infantil nas duas principais praças de Capanema: Praça Magalhaes Barata - Centro e na Praça 

Moura Carvalho – Bairro Oliveira Brito respectivamente. A construção de um playground com balanço, 

escorregadores, gangorras entre outros brinquedos é de suma importância, pois despertará o interesse das crianças 

que frequentam o local junto com os pais. REQUERIMENTO Nº 007/2022 – EXMO. SR. VEREADOR PEDRO 

PAULO LEÃO DA SILVA – REITERANDO O REQUERIMENTO Nº 005/2021, para que seja encaminhado 

atencioso Ofício ao Excelentíssimo Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para 

que o mesmo determine à Secretaria competente a realizar um estudo técnico a fim de autorizar o recapeamento 

asfáltico nos dois sentidos da Av. Barão de Capanema, no trecho compreendido entre o Terminal Rodoviário 

Municipal “Raimundo Felipe Iglésias” (terminalzinho), até o trecho conhecido popularmente como “Tubão”, no 
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bairro do Campinho. REQUERIMENTO Nº 007/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JETRO LIMA DOS 

SANTOS – para que se oficie ao Exmº. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, a fim 

de que autorize a secretaria competente a realizar serviços de pavimentação em concreto ou massa asfáltica, com 

sarjetas, meios-fios e canaletas, na Alameda popularmente conhecida como “Antônia de Sousa”, localizada no Bairro 

do Campinho (nas proximidades da granja Josidith). REQUEIRO ainda, que sejam regularizados os serviços de coleta 

seletiva de lixo, no referido logradouro. REQUERIMENTO Nº 008/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JETRO 

LIMA DOS SANTOS – para que se oficie ao Gerente da Equatorial – Agência Capanema, a fim de que providencie 

os serviços de instalação de postes e a devida iluminação em toda a extensão da Alameda popularmente conhecida 

como “Antônia de Sousa”, localizada bairro do Campinho (nas proximidades da granja Josidith), uma vez que de 

acordo com os relatos de moradores, os mesmos pagam a taxa de iluminação pública mensalmente, sem usufruir do 

serviço. REQUERIMENTO Nº 010/2022 – EXMO. SR. VEREADOR PAULO AFONSO OLIVEIRA 

DAMASCENO – para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito 

Municipal de Capanema, a fim de que sejam REITERADOS os seguintes requerimentos, junto ao setor competente 

da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Viação: REQUERIMENTO Nº 032/2021- a recuperação total da 

“Pracinha do Trevo de entrada da Pedreira”, na confluência com a Rua Barão do Rio Branco e a Travessa da Primeira 

Pedro Teixeira, no que diz respeito a calçamento, sarjetas, pinturas, iluminação moderna em “led’s”, recolocação dos 

bancos de madeira ou concreto, além, de sinalizações (trânsito) gráficas horizontais e verticais com tintas refletivas 

e de boa qualidade; REQUERIMENTO Nº 029/2021- serviços de terraplenagem, empiçarramento e outros serviços 

necessários no Ramal da BICA, Distrito de Tauari, e consequentemente, a implementação de tubos e/ou ponte de 

pequeno porte em madeira ou concreto, sobre o córrego ali existente; REQUERIMENTO Nº 028/2021- para que 

proceda a total recuperação do Ramal do Rufino, indo do cruzamento da Rua Frei Hermes Recanati com a Travessa 

da Terceira (lixão); REQUERIMENTO Nº 012/2021- para que proceda os serviços de asfaltamento (massa asfáltica) 

e/ou em concretamento, bem como, meios-fios, sarjetas e demais serviços necessários na Alameda Projetada “Jardim 

Glória”, Bairro da Samambaia; REQUERIMENTO Nº 009/2021- providencie a recuperação com obturações de 

buracos e a total recuperação do acostamento da Rua Barão do Rio Branco, no perímetro compreendido entre a AV. 

Salim Abud e a pracinha do Sagrado Coração de Jesus (Igrejinha). REQUERIMENTO Nº 019/2022 – EXMA. 

SRA. VEREADORA PATRÍCIA SOUZA DE MOURA – REITERANDO à Mesa, na forma regimental, para 

que se oficie ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para que realize junto 

aos Órgãos competentes e busque parcerias para a manutenção da Estrutura Física do Prédio do CAIC (Centro de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), situado no Bairro do CAIC. REQUERIMENTO Nº 020/2022 – 

EXMA. SRA. VEREADORA PATRÍCIA SOUZA DE MOURA – REITERANDO à Mesa, na forma 

regimental, para que se oficie ao Exmo. Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, para 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

 
“ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º PERÍODO LEGISLATIVO DA 19ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA, EM 09 DE SETEMBRO DE 2022”. 
 

3 
 

que realize estudo técnico junto a secretaria de Planejamento para a instalação de Postes de iluminação pública na 

PA 124, no trecho que compreende as entradas principal e secundária da Vila do Mata Sede. INDICAÇÃO: 

INDICAÇÃO Nº 003/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JOSÉ ANTONIO SILVA DOS SANTOS – 

apresentando nos termos do art. 124 e art. 142 do Regimento Interno, a presente Indicação, solicitando ao Exmo. Sr. 

Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito Municipal de Capanema, que o mesmo acione o setor competente, para que 

providencie aterros ou britas em alguns trechos do ramal que liga a Vila do Malacacheta à Tauari. INDICAÇÃO Nº 

001/2022 – EXMO. SR. VEREADOR JETRO LIMA DOS SANTOS – para que se oficie ao Exmo. Sr. 

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, Prefeito Municipal de Capanema, a fim de que possa autorizar a justa 

denominação de “ANTÔNIA DE SOUSA” (in memorian), ao logradouro localizado no Bairro do Campinho, pois 

até a presente data o mesmo não possui qualquer nomeação oficial. Dando seguimento à Sessão, a Exma. Presidente 

convoca o vereador para se pronunciar no pequeno expediente. A Exma. Presidente convoca o vereador José Santos. 

Este saúda todos os presentes e parabeniza a todas as mães presentes e todas as mães de Capanema, em alusão ao dia 

das mães, que será comemorado no próximo domingo, dia 08 de maio. No mais, enaltece a palavra de Deus e, como 

exemplo, cita trechos bíblicos. A Exma. Presidente convoca o vereador Robson Alves. Este saúda todos os 

circunstantes e desejo um feliz dia das mães e, em especial, a sua mãe. Ademais, o edil solicita que a Câmara possa 

promover uma audiência pública ou uma reunião para tratar sobre o atendimento bancário no Município de 

Capanema, uma vez que o cidadão fica de duas a três horas para ser atendido. A questão de ordem do vereador Pedro 

Paulo, para que os requerimentos do dia sejam votados em bloco, é posta em votação pela Exma. Presidente, em 

exercício, Célia Janete. Com unanimidade de votos, a questão de ordem fica regimentalmente aprovada. O vereador 

Pedro Paulo informa a todos que, após receber denúncia do senhor Ricardo, Presidente da Associação dos 

Mototaxistas de Capanema, contra o Exmo. Prefeito de Capanema pelo crime de improbidade administrativa, está 

promovendo o seu arquivamento, mediante parecer jurídico exarado pela Assessoria Jurídica da Casa. A vereadora 

Patrícia Moura se manifesta e parabeniza a atitude do Exmo. Presidente da Casa, vereador Pedro Paulo, de promover 

a homenagem ao dia das mães. O vereador José Santos se manifesta a respeito da denúncia que acabou de ser 

arquivada e informa que há teorias de que o Sr. Ricardo, propositor de tal denúncia, é envolvido com esquemas 

ilícitos de emplacamento e venda de motocicletas. Assim, o parlamentar roga para que a Câmara possa agir, no 

sentido de promover uma investigação a respeito. O vereador Ruy Reis se manifesta acerca da denúncia que foi citada 

e assevera que o Sr. Ricardo não estava em sã consciência, quando fez tal denúncia. No mais, reitera o que já foi dito 

sobre o atendimento precário das agências bancárias de Capanema. O vereador Pedro Afonso, líder do governo na 

Casa, manifesta-se e reafirma o que foi dito pelo seu colega de mandato, vereador José Santos, de que a Câmara 

precisa ser diligente em relação às ações do Sr. Ricardo, uma vez que chegou até ele que esse cidadão é envolvido 

com esquemas fraudulentos. O vereador Jetro Lima se manifesta e, primeiramente, parabeniza a vereadora Célia 
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Janete por estar presidindo a presente Sessão. Além do mais, o edil esclarece que, durante o tempo que esteve como 

líder do governo, nunca soube de nenhuma ilicitude que a Prefeitura de Capanema, na pessoa do Exmo. Sr. Francisco 

Neto, tenha cometido. Após algumas manifestações dos vereadores Paulo Afonso, Robson Alves e Manoel Ximenes 

acerca da idoneidade do Sr. Ricardo, autor da denúncia que foi arquivada, agora há pouco, os requerimentos são 

postos em votação. Com unanimidade de votos, todos os requerimentos ficam regimentalmente aprovados. O Exmo. 

Presidente Pedro Paulo informa que os vereadores irão se encaminhar a um evento da Secretaria Municipal de 

Educação. Assim, os vereadores inscritos no grande expediente retiram suas inscrições. 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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