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13ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 18 DE MAIO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 18/05/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:43hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza. 
                                               2º Secretário – Benício da Conceição Braga 

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

 
Vereadores ausentes:  Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Railton da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Gilson Sousa, provérbio 16,1,21 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Fábio de Almeida:  Boa Noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Railton da Silva, por 
motivo de não ter conseguido alguém para tirar o seu plantão no Hospital Santa Clara, não será 
possível participar da sessão. Justifico ainda a ausência do Ver. Francisco que não está se sentindo 
bem de saúde. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação das referidas 
justificativas. Obrigada! 

As justificativas após serem colocadas em discussão, receberam aprovação unânime. 

 Ofício Nº 322/2022, do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhando 
o Projeto de Lei Nº 009/2022, que concede reajuste remuneratório aos ocupantes dos cargos de 
Gestor e Vice gestor escolar do município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

 

PARA ENCAMINHAMENTOS ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 009/2022, que concede reajuste remuneratório aos ocupantes dos cargos de 

Gestor e Vice Gestor escolar do município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 088/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo da 

Administração Municipal a expansão da energia elétrica da comunidade Coera. 
2. REQUERIMENTO Nº 089/2022(reiteração) – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo 

recuperação asfáltica das ruas do Residencial Cunha. 
Autor das matérias: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome do Presidente 
desta Casa cumprimento os vereadores, servidores e todos que nos assistem presencialmente e por 
meio da nossa live. Sobre a energia na comunidade Coera, informo que falta apenas 25 km para que a 
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esse benefício chegue até aos comunitários. É uma comunidade antiga e ainda não dispõe de energia. 
Em relação ao segundo requerimento, recordo que o nobre vereador Fábio fez um requerimento com 
esse mesmo teor somente para algumas ruas que estavam em situação caótica, mas hoje venho 
requerer que a gestão municipal possa conceder este benefício em todo o Bairro Residencial Cunha. 
Conto com o apoio dos meus colegas vereadores na aprovação desta matéria. 

Os vereadores Claudenor Alves e Fábio de Almeida, teceram elogios em relação as matérias 
apresentadas, em seguida pediram autorização para assinar. 

3. REQUERIMENTO Nº 090/2022 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, determinar limpeza 
dos bueiros do Residencial Cunha e Okajima, para desobstrução das galerias pluviais de todas 
as ruas. 

4. REQUERIMENTO Nº 091/2022 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
perfuração de um poço artesiano no ramal do Bodin, região do PA Enalco.  

Autor das matérias: Boa noite a todos! Cumprimento meus nobres colegas vereadores, funcionários e 
demais pessoas que nos acompanham nesta sessão. Nesse ramal conhecido como do Sr. Bodin tem 
muitos moradores e o acesso de água potável para o consumo diário torna-se complicado, ou seja, 
andam alguns quilômetros para poderem ter esse acesso devido à falta de água nas residências. 
Então, peço ao nosso gestor que nos ajude e ajude aquele povoado a sanar esta problemática. Eles 
até se prontificaram de alguma forma ajudar na perfuração do povo. Em relação a limpeza dos 
bueiros a gente vem solicitar que seja feito de urgência pois os moradores vêm sofrendo há meses 
com esse problema. Inclusive está sendo realizado no Bairro Residencial Cunha a Festividade da 
Padroeira e o mal cheiro está causando desconforto às pessoas que vão à missa. Peço urgentemente 
que seja feita a limpeza dos bueiros do Residencial Cunha e Okajima, para desobstrução das galerias 
pluviais de todas as ruas. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima: Boa noite a todos! Cumprimento os funcionários desta Casa e em nome da 
minha esposa Maria Letícia, cumprimento o nosso amigo Márcio, assessor do Prefeito e lhe 
parabenizo por estar conduzindo de forma brilhante a função no Poder executivo. Ver. Mardônio, lhe 
parabenizo pelas matérias apresentadas, em especial sobre a perfuração do poço artesiano, pois 
sabemos que água é vida e nenhum de nós conseguimos sobreviver sem esse líquido precioso. Quero 
ser solidário em relação ao pedido de limpeza dos bueiros, isso é muito importante e por sinal já fiz 
um requerimento desta mesma natureza para o Distrito Novo Horizonte onde temos bueiros a céu-
aberto, bueiros entupidos, sem contar que a qualquer momento pode acontecer acidentes e assim 
causar transtornos para a gestão municipal e sofrimentos para as famílias. Graças a Deus que o 
secretário de Obras, Sr. Warle já sinalizou sobre o assunto e que assim que passar o inverno, irá iniciar 
esse serviço no Distrito Novo Horizonte. Acredito que essa ação se dará em todo município. Conte 
com meu apoio Ver. Mardônio. Obrigado! 

Os vereadores Benício Braga, Gilson Sousa e Robson Santiago parabenizaram o autor das 
matérias e pediram autorização para assinar. 

5. REQUERIMENTO Nº 093/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a realização de 
cursos de capacitação para os membros dos Conselheiros Municipais, a fim de melhor 
desempenharem suas funções sociais. 

Autor da matéria: Os conselhos em nosso município já existem há anos, mas sabemos que muitos 
conselheiros necessitam melhor se capacitar para exercer suas funções, uma vez que a maioria desses 
conselheiros são indicações e muitas vezes não tem conhecimento da função que irão exercer, então, 
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para melhor desempenhar seus trabalhos, acho louvável a gestão municipal ajudá-los, oferecendo 
cursos de capacitação. Conto com o apoio na aprovação deste simples requerimento. 
 

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. PARECER N° 03/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável à 

aprovação dos PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS 001 ao 150/2022, da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, que concedem o “TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO MUNICIPAL” aos (as) 
Enfermeiros(as), Auxiliares e Técnicos(as) de Enfermagem de Ipixuna do Pará. 

Ver. Robson Santiago: Essa Sessão Solene para homenagear as equipes de saúde pelos seus 
trabalhos, é um reconhecimento justo à categoria. Sou muito grata a toda equipe que trabalha na 
área da saúde, são guerreiros e merecem toda nossa gratidão. Graças a Deus conseguimos nos livrar 
daquelas máscaras, mesmo sabendo que perdemos muitas pessoas queridas para o vírus Covid 19, 
mas fizemos nossa parte, nos protegendo e protegendo quem amamos. Em nome do Dr. Lislie, meus 
sinceros parabéns a todos os profissionais que trabalharam arduamente no período de pandemia. 
Parabenizo o presidente pela iniciativa em homenagear esses profissionais. Não tenho dúvidas que 
será uma sessão muito bonita. O Parecer tem todo meu apoio. 
Ver. Evandro de Lima: Realmente temos uma equipe de profissionais excelentes. Sabemos que 
enquanto estávamos em nossas casas nos resguardando no período pandêmico, esses profissionais 
estavam na linha de frente cuidando da saúde da nossa população. O parecer da comissão tem todo 
meu apoio e com a graça de Deus estaremos juntos na Sessão Solene dia 20(sexta-feira) para 
homenageá-los. Lembrando que amanhã(19) esta mesma categoria será agraciada com um jantar 
oferecido pelo nosso Gestor Municipal e pelo nosso secretário de saúde, Sr. Salomão. 
Ver. Gilson Sousa:  Parabenizo o presidente desta Casa pela iniciativa em oferecer essa sessão solene 
como uma forma de reconhecimento aos profissionais da saúde que estiveram na linha de frente no 
período pandêmico. Sem dúvidas a matéria será aprovada por unanimidade e será um evento 
inesquecível e que Deus abençoe a gestão Municipal e esta Casa pelos eventos que serão realizados 
em homenagem a esses guerreiros da saúde. O parecer tem todo meu apoio. 
Ver. Fábio de Almeida: Sabemos que foram momentos difíceis e de medo. Passei por tudo isso. Não 
era somente isso que eu queria dar aos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, mas como 
presidente desta Casa, demais vereadores da Mesa Diretora e os demais vereadores, nos unimos para 
demonstrar nosso reconhecimento a vocês que prestaram um belíssimo trabalho em nosso município 
em plena pandemia. Lembrando que após a sessão solene, iremos oferecer um almoço, com feijoada, 
churrasco, música ao vivo. É um dia de festa e os nobres colegas estão convidados a comparecer na 
Sessão Solene, como também almoçar com a gente. Conto com a presença e obrigado pelo apoio. 

O Parecer Nº 03/2022 juntamente com os Projetos de Decretos Legislativos enumerados de 
001 ao 150/2022 foram para votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade. 
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Agradeço a Deus por estarmos reunidos. Agradeço a todos 

que estão nos assistindo e acompanhando nossos trabalhos todas as quartas-feiras. Parabenizo os 
nobres colegas que apresentaram matérias e a nós que contribuímos na aprovação. Hoje é uma data 
muito importante, 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Tive a felicidade de hoje participar de um evento no Distrito Novo Horizonte em alusão 
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a este dia. Estava também o Ver. Robson, que por sinal fez uma fala muito importante, mas 
infelizmente percebi que aquele público estava voltado praticamente para as crianças. Acredito que 
os pais e demais adultos precisavam estar naquele evento, uma vez que somos conhecedores que a 
maioria desses crimes acontecem dentro de nossas casas, com pais, padrastos, tios, etc.  precisamos 
ficar atentos e cuidar mais de nossas crianças e nossos jovens. Tenho acompanhado uma situação de 
uma amiga do Distrito Novo Horizonte, onde seu filho passou por uma situação de abuso e percebo o 
quanto esta mãe sofre porque está separada de seu filho. Infelizmente a criança está no abrigo e a 
mãe continua lutando para que ele volte para o seio familiar. Me propus a ajudá-la e assim vou fazer. 
Amanhã estou indo à Capital do Estado buscar algumas rabetas e roçadeiras para nosso município, 
mas quero deixar claro que a gente consegue esses benefícios lutando e buscando parcerias. Graças a 
Deus a Câmara nos disponibiliza diárias para suprir nossas inúmeras viagens que fazemos até a capital 
para buscar esses tipos de benefícios porque precisamos ir inúmeras vezes aos gabinetes e parceiros 
do nosso município. Agradeço ao nosso Deputado Júnior Ferrari pela emenda parlamentar e que 
através dele estamos conseguindo muitos benefícios. Sei que não é o suficiente para suprir as 
necessidades da nossa população, mas é o que podemos conseguir. Muto obrigado! 

2. VER. ROBSON SANTIAGO:  Parabenizo as escolas municipais e a Secretaria de Assistência Social 
pelo evento realizado neste 18 de maio. Estivemos sim, no Distrito Novo Horizonte e como disse o 
Ver. Paulo, realmente tinha muitas crianças e professores, mas precisávamos deixar nossa mensagem 
de apoio. Sem dúvidas precisa-se mesmo buscar essas “redes” de apoio e se unir para ajudar a 
combater essas crueldades, principalmente com os indefesos. Muitas vezes o abusador está bem 
próximo, dentro dos lares e infelizmente a gente não consegue identificar, por isso que além das 
crianças, os pais e população em geral precisam participar desses momentos e ter acima de tudo a 
conscientização que o dia 18 de maio foi marcado pelo estupro de uma criança que gerou a lei nº 
1970, no ano de 2000. É uma data alusiva para que essas ações venham acontecer. É necessário que 
ações como essa seja mais direcionado aos nossos adultos e concordo com o vereador Paulo Sérgio. O 
cuidado com nossas crianças e adolescentes devem ser priorizados, e nós enquanto autoridades 
precisamos apoiar essas ações de combate a esses tipos de abusos e denunciar para que providências 
sejam tomadas. Boa noite a todos! 
(a parte) VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Só para complementar, mas o que eu vejo e já tive 
reuniões no Distrito Novo Horizonte e que vou voltar a falar aqui o que deu início e se desencadeou 
essa lei, sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente houve a morte da 
criança que foi violentada. Quero chamar a atenção, porque nós do Distrito Novo Horizonte, tanto 
véspera de um acontecimento desse, quanto no dia, a gente não disponibiliza de um carro com para 
fazer a divulgação e chegar o convite nas casas dos pais. Sabemos que os professore mandam os 
bilhetes pelos alunos para entregar aos pais, mas acabam esquecendo. Então, nosso Distrito precisa 
com a máxima urgência de um carro som para podermos intensificar essas divulgações, não somente 
esse tipo de evento, mas todos eventos do executivo, para podermos dá mais ênfase a esses 
acontecimentos. Muitas vezes somos convidados através das redes sociais, mas muitas pessoas ainda 
não têm esse acesso e através do carro som fica melhor a divulgação. Obrigado! 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Boa noite novamente. Agradeço aos nobres pares pela 
presença. A Deus por mais um dia de vida. Agradeço as pessoas que nos acompanham pela página da 
câmara. A mãe do Ver. Francisco, nossos agradecimentos por nos acompanhar através dessa 
transmissão todas as nossas sessões. A presença da minha esposa que está nesta Casa hoje nos 
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acompanhando, obrigado! Agradeço aos vereadores pelos requerimentos apresentados. Esse é o 
nosso trabalho, trabalhar em prol do povo e na qualidade de vida da nossa população. Convido aos 
nobres pares para a Sessão Solene no dia 20(sexta-feira), às 09hs. Será uma homenagem aos 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares do nosso município. Convido ainda para a audiência 
pública, no ginásio esportivo da escola Adélia Sodré, no dia 26 de maio, às 09:30hs para tratar sobre 
providências para a situação de litígio por ocupação de terras, que envolve agricultores rurais e 
membros indígenas do povo Amanayé((Sarauá) em Ipixuna do Pará. Todos são conhecedores da 
situação da Região da Balalaica. Estivemos em Brasília e a equipe do Senador Zequinha Marinho 
esteve aqui junto com o Márcio e o antropólogo. Estamos todos nessa luta e peço ao Dr. Fabrício que 
hoje está nesta sessão, que nos ajude nesta luta. Sabemos que é um quadro quase irreversível a 
situação daquela ocupação, mas aprendi que quando a gente tem 1% de chance a gente vai lutar. 
Hoje quero parabenizar a secretaria de Assistência Social, na pessoa da Secretária Nágela. Estive no 
evento por pouco tempo porque tínhamos que estar na Câmara e não foi possível concluir a 
caminhada.  Ver. Robson, acho o seguinte: os pais e adultos não estiveram nos eventos, mas o 
barulho que foi feito nas ruas com certeza chegou em algum lugar ou em alguém. Sabemos que as 
crianças não prestam muito atenção, mas o evento teve uma ótima cobertura, pois tinha um bom trio 
elétrico e tínhamos também o Dj Clebinho, Pe. Fernando e Ir. Poliana, escolas, Igrejas e outras 
repartições públicas, todos dando suas mensagens de apoio. Até quem estava em suas casas 
conseguiram ouvir. Vale ressaltar que 54% dos casos de abusos são oriundas de pessoas da própria 
família, isso nos entristece. Muitas vezes alguém da família não denuncia por ser seu parente e tem 
medo de gerar confusão e então o abusador continua agindo e isso não pode acontecer. Temos que 
denunciar. Esse ano não me envolvi como nos anos anteriores, mas em anos anteriores tivemos a PRF 
com ônibus e pessoas fazendo a campanha sobre o dia 18 de maio. Esse ano entrei em contato com 
eles, mas já estavam com compromissos esse mês. Se comprometeram vim em junho, antes do 
período de férias, fazer um trabalho de conscientização sobre o abuso e exploração sexual e sobre o 
trânsito, mas vou ser esperto e já solicitar a presença deles no mês de maio do próximo ano. Quero 
aqui falar sobre a iluminação pública, nossas ruas estão escuras de novo. Poucos postes estão com 
suas lâmpadas acesas. Está uma situação difícil, não somente no centro, mas nos bairros também. No 
88 não deve está diferente e nas comunidades nem se fala. Alguma coisa tem que ser feita. Já que 
nosso representante de governo, Ver. Railton não está, peço ao assessor do Prefeito, Sr. Márcio, que 
leve ao conhecimento do gestor essa situação. Tem uma firma contratada, mas não sabemos de 
quem é, onde encontrá-los. Sei que um dia vieram trocar umas lâmpadas e depois a gente não viu 
mais. Esse trabalho tem que ser semanal. Quando vamos questionar sobre esse problema, falam que 
já tem vários nomes na frente, mas infelizmente a gente não quer saber desses dados, mas da 
quantidade a mais que está queimada. Essa lista é enorme e vai ficar cada vez maior, porque resolvem 
realizar as trocas, não conseguem contemplar as demandas. Me desculpe o responsável, mas o meu 
papel é esse. A cobrança chegou até mim e eu tenho que apresentar aqui. Acho também que 
terminando esse período de inverno as ruas de nossa cidade precisam ser dadas uma atenção maior, 
uma limpeza geral. Muitas valas foram criadas nesse período chuvoso e andando nas ruas do Bairro 
João Paulo, estão cheias de buracos e até a ambulância para passar está difícil. No mais quero 
agradecera todos pela participação e nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, 
declaro encerrado os trabalhos da noite e convoco os Excelentíssimos Senhores Vereadores e demais 
participantes, para a próxima Sessão Ordinária no dia 25 de maio de 2022, em horário regimental. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                           Ver.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA 
                     1º Secretário                                                                                         2º Secretário 
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13ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 18/05/2022 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA 

 

Nº VEREADORES ASSINATURA 

1.  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

2.  
BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

3.  
CLAUDENOR ALVES DA SILVA  

4.  
EVANDRO DE LIMA SOUZA  

5.  
FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  

6.  
FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA  

7.  
GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  

8.  
MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE  

9.  
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE  

10.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

11.  
RAILTON DA SILVA  

 


