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22ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 17 DE AGOSTO DE 2022 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 27/08/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término:  20:15hs 

 
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. Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Robson Monteiro Santiago 
07. Railton da Silva 

 
Vereador ausente: Mardônio Jhones Martins Duarte. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva Salmo 121, 1-8 
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Fábio de Almeida:  Boa noite a todos! O Ver. Mardônio Jhones, pediu para justificar sua 
ausência, uma vez que teve um problema em seu veículo quando estava retornando da cidade 
de Concórdia do Pará e não teria como chegar a tempo para participar da sessão. 

A justificativa foi colocada em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado por todos 
os vereadores. 

 Convite do Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipixuna do Pará, Wilson 
Mendonça, para participarem no período de 09 a 11/09/2022 do 7º Festival do Açaí, como 
patrimônio Cultural de Ipixuna do Pará, promovido pela Igreja Assembleia de Deus. 
 

 
1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  O Plenário VOTOU e APROVOU: 

1. REQUERIMENTO Nº 125/2022 - Vers. Fábio de Almeida e Robson Santiago, requerendo a 
abertura de acesso entre o Bairro Vila das Palmeiras e o centro urbano do Distrito Canaã, 
preferencialmente para passagem de alunos e professores. 

Ver. Robson Santiago:  O pedido da abertura de um acesso entre os povoados de Vila das Palmeiras e 
o polo urbano de Canaã, formando uma passarela que facilitará a passagem de alunos e professores 
até as escolas do Distrito, vai ao encontro dos anseios de todos os moradores que também serão 
beneficiados. Ressalto ainda que não é um pedido tão difícil para o Poder Executivo executar. Por isso 
conto com o apoio na aprovação desta matéria que fiz em conjunto com o nobre vereador Railton. 
Ver. Paulo Sérgio: Peço para assinar a matéria pela importância da mesma. Obrigada! 
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2. REQUERIMENTO Nº 126/2022 – Vers. Railton da Silva e Robson Santiago, com a finalidade 
que seja construída a cobertura da passarela de acesso a escola Adélia Sodré, bem como uma 
guarita na entrada/saída pela Rua Sargento Simplício. 

Ver. Railton da Silva: Boa noite a todos! Fomos solicitados pelos alunos e professores da Escola Adélia 
sobre esse pedido, sendo uma grande necessidade para aquela repartição pública, garantindo assim o 
acesso de alunos, professores e servidores protegidos do sol e da chuva. A guarita é para o abrigo dos 
vigias, que ficarão em posição mais adequada para a vigilância de todo o espaço. Meus nobres colegas 
vereadores, peço a ajuda para aprovarmos esta matéria e que futuramente venha a ser executada. 
Muito obrigado! 

3. REQUERIMENTO Nº 128/2022 – Ver. Robson Santiago, reivindicando a construção de uma 
praça da Comunidade Bola Preta. 

4. REQUERIMENTO Nº 129/2022 – Ver. Robson Santiago, requerendo a construção de uma praça 
na comunidade Aparecida. 

Autor das matérias: Cumprimento meus amigos de Novo Horizonte que estão participando desta 
Sessão, e em especial a minha mãe que nos acompanham através do link. Estamos felizes com a 
presença do público em nossas sessões. Antes de defender minhas matérias, justifico que na 
comunidade São Pedro D’água Branca, o Exmo. Sr. Prefeito construiu uma pracinha com um modelo 
satisfatório para a população e hoje venho solicitar que as comunidades Bola Preta e Aparecida 
possam ser agraciadas com a construção de praça, inclusive que seja do mesmo modelo da 
comunidade que acabei de mencionar. As duas matérias com certeza irão contemplar as constantes 
reivindicações de seus moradores, que integram uma região carente de espaços de lazer. Que este 
tipo de benefício também possa chegar em todas as comunidades. Peço o apoio na aprovação. Muito 
obrigado. 

Contribuíram na discussão das matérias, os vereadores Francisco Freitas e Evandro de 
Lima, parabenizando o autor e solicitando autorização para subscrevê-las. 

5. REQUERIMENTO Nº 131/2022, Benício Braga, requerendo a construção de uma quadra 
Poliesportiva coberta, para uso da clientela escolar e de comunitários da localidade Escolinha. 

Autor da matéria:  Em atendimento da crescente demanda de alunos que há anos anseiam por esta 
obra é que venho requerer nesta noite, a provação dos meus colegas vereadores e que o nosso 
Gestor Municipal Artemes Oliveira possa levar este tão importante benefício àquela comunidade. 
Obrigado! 

6. REQUERIMENTO Nº 132/2022 – Ver. Evandro de Lima, requerendo a aquisição de um motor 
gerador de energia elétrica, bem como a perfuração de um poço artesiano na comunidade 
Ribeirinha Badajós. 

Autor da matéria: Estive a poucos dias visitando a comunidade Ribeirinha Badajós e em atendimento 
a um número considerável de moradores, que apesar de serem pioneiros na região, ainda se 
ressentem da falta dos benefícios da energia elétrica, assim como da necessária captação de água 
potável para o consumo de suas famílias. Peço o apoio na aprovação e que aqueles munícipes possam 
ser contemplados com os referidos benefícios. Boa noite a todos! 
Ver. Robson Santiago: Peço para subscrever a matéria que está em discussão e lhe parabenizo, ver. 
Benício Braga. 

 

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  O PLENÁRIO VOTOU e APROVOU: 
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1. PARECER Nº 05/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável à 
aprovação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 152/2022, que concede título de 
“Cidadão Honorário de Ipixuna do Pará” ao Padre Fernando Dutra de Oliveira, da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

2. PARECER Nº 06/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável à 
aprovação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 153/2022, que concede título de 
“Cidadão Honorário de Ipixuna do Pará” ao Padre José Silva Borges, da Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. 

Ver.  Claudenor:  Cumprimento a todos que nos acompanham pela live e aos demais que estão 
conosco nesta Sessão. Agradeço a Deus pela nossa 3ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo e 
hoje com muita alegria recebemos a visita da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que 
simboliza a fé e amor de todos nós, sendo a padroeira de Ipixuna do Pará, conduzida pelo nosso 
pároco Pe. Fernando Dutra. A Programação do XI Círio iniciará no sábado(20)  e dia vinte e oito será o 
nosso Círio. Para nós católicos é um momento de muita emoção, pois depois de um período 
pandêmico, poderemos retornar às ruas de nossa cidade em mais um Círio. Hoje é uma noite 
memorável em que vamos aprovar dois Projetos de Decretos Legislativos que concede honrarias aos 
Padres Fernando Dutra e José Borges. Venho agradecer o apoio na aprovação e desde já convido os 
nobres pares para que domingo(21), possamos estar entregando esses dois Títulos Honorários, que 
me sinto honrado apresentar, pois nossos padres tem desempenhado um belíssimo trabalho em 
nosso município. Conto com o apoio na aprovação e na entrega dessas duas importantes comendas. 
Obrigado! 
Ver. Railton da Silva:  Ver. Claudenor Alves, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. É maravilhoso 
ser reconhecido, demonstra gratidão pelo trabalho tanto religioso como social que esses dois servos 
de Deus vêm desempenhando em nosso município. É um reconhecimento lindo. O Pe. Fernando e Pe. 
Zezinho são duas pessoas que sempre serão lembradas pela iniciativa. Parabéns Vereador e conte 
com meu apoio. 
Ver. Gilson Sousa:  Com certeza as pessoas precisam ser lembradas e reconhecidas enquanto estirem 
conosco. O ver. Claudenor Alves traz hoje a esta plenária duas importantes matérias e quero lhe 
parabenizar e dizer que sou favorável à aprovação. Parabenizo a todos pelo trabalho. 
Ver. Benício: Parabenizo o ver. Claudenor Alves pelo projeto apresentado. Administrar uma paróquia 
não é fácil. Meus parabéns Pe. Fernando e Pe. Zezinho pelo trabalho desenvolvido e nossa cidade. 
Meu voto é favorável às matérias.  

Os Pareceres 05 e 06/2022, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, foram aprovados por 
unanimidade. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. RAILTON DA SILVA:  Boa noite a todos! Parabenizo meus colegas vereadores pelas 
matérias aprovadas nesta sessão. Relato nesta Sessão que hoje estivemos recebendo o Deputado 
Federal Joaquim Passarinho e na oportunidade os proprietários de farmácias aproveitaram aquele 
momento para fazer um manifesto e ter a atenção como pedido de socorro. Eles fizeram uma reunião 
conosco na sessão passada e depois recorreram ao Ministério Público, solicitando ajuda. Enviavam 
ainda ofícios ao CRF, através do escritório do advogado do Dr. Ramon. Nós precisamos nos manifestar 
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favorável a eles. O Lourenzo do Poder Executivo solicitou uma audiência para que pudessem resolver 
esse problema. Existe uma lei que rege que todas as farmácias precisam ter um farmacêutico nos 
atendimentos. Eles receberam um ofício do CRF e desde então estão lutando para que cheguem até 
ao CRF e fazer um ajuste, ou seja adquirir um TAC(termo de ajuste de conduta) para eles poderem 
fazer como alguns municípios nossos fizeram. Caso esses proprietários não façam esse termo de 
conduta, terão que pagar multos e por isso optaram em fechar as portas de seus estabelecimentos. 
Sabemos que se fechar essas farmácias os donos irão perder seus empreendimentos e as pessoas que 
necessitam de comprar medicamentos serão prejudicados. Precisamos dar as mãos a esses 
proprietários e convocar o nosso jurídico para saber o que realmente podemos fazer. Obrigado. 

2. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Aproveito a oportunidade e quero aqui chamar a atenção 
de todos nós vereadores, principalmente a nós que moramos no Distrito Novo Horizonte. Esta luta já 
vem ficando repetitiva, pois os moradores da Rua Flores da Cunha vêm sofrendo há muito tempo com 
o problema da água. Os moradores me procuraram porque até agora não se resolve a situação da 
licitação da prefeitura e na verdade não sei o que está acontecendo com o setor que licita e quem 
sofre é o povo. Acredito que precisamos nos reunir e ir até esse departamento para fazer essa 
cobrança, porque os moradores não aguentam mais essa morosidade. O poço que era mais difícil já 
foi cavado há quase um ano e até hoje não foi colocado a caixa d´água e está sem serventia para a 
população de Novo Horizonte, e as pessoas estão sofrendo muito, principalmente o pessoal do retiro 
que fica no final da rua. O Poço que tem lá apresenta muito mal cheiro e por sinal deu problema, mas 
pelo menos dava para lavar alguma coisa e agora com problemas, ficou pior. Mais uma vez estamos 
sendo crucificados por uma coisa que não temos culpa, porque cobrar estamos cobrando, inclusive 
com requerimentos e verbalmente, mas infelizmente o gestor municipal ainda não conseguiu resolver 
essa bendita de licitação. Peço ajuda aos nobres vereadores para tentarmos resolver da melhor forma 
possível e mais urgente possível, uma vez que o povo está sendo penalizado. Fica aqui meu pedido de 
socorro pelos moradores da Rua Flores da Cunha. No mais desejo boa noite a todos e um feliz 
regresso aos nossos lares. 

3. VER. ROBSON SANTIAGO: Peço uma parte ao Exmo. Sr. Presidente para falar também sobre 
a situação que o ver. Evandro mencionou em seu pronunciamento. A gente de fato se sensibiliza 
porque também somos de Novo Horizonte. Somos 04 vereadores no Distrito e de fato a comunidade 
em parte tem até razão quando ela chega a fazer essa cobrança em cima dos vereadores, porque 
acredita que em Novo Horizonte nunca teve uma representatividade com essa quantidade de 
vereadores, só que muitos não tem o entendimento e que tudo que Vossa Excelência, Ver. Evandro 
falou, realmente foi feito. O poço está cavado há quase um ano, e sem funcionar e o que é pior é 
presenciar as pessoas necessitando dessa água. A gente se sensibiliza com sua fala vereador e com a 
necessidade daquelas pessoas. Que possamos nos dar as mãos e nos unir, porque às vezes quando 
falamos nessa plenária e nos dirigimos ao líder do governo, muitas pessoas interpretam mal, 
insinuando que estamos apedrejando o governo ou falando mal da gestão. De forma nenhuma, pois o 
que não podemos fazer é ficar alheios a essas situações. Precisamos estar do lado do povo, pois foram 
eles que nos colocou aqui e lutar por eles. Em relação a situação do funcionamento das farmácias, 
quero dizer que esta Casa não está alheia, estamos buscando também solucionar esta situação. Desde 
que o presidente convocou os proprietários, eles vieram aqui juntamente com o advogado deles e 
fizemos a conversa com eles. Hoje eu liguei para o advogado da categoria, só que não conseguir um 
retorno, mas vou continuar aguardando o retorno para saber o que já foi feito por parte dele e assim 
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a gente possa estar contribuindo com o advogado da Casa. Tenho certeza que estremos todos lutando 
para que os donos dessas farmácias venham ter seus estabelecimentos funcionamento. Sabemos que 
as farmácias fechadas muitas pessoas serão penalizadas. As pessoas estão voltando para suas 
comunidades sem seus medicamentos. Obrigado pela parte a mim concedida 

4. VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Boa noite a todos! Parabenizo meus colegas vereadores pelos 
requerimentos apresentados. Sei que é impossível o Prefeito executar 100% dos nossos pedidos, mas 
acho que alguns tem que ser prioridade, inclusive quando se trata de água. Estou com um 
requerimento desde a gestão passada pedindo para a comunidade Bacabal a ampliação do sistema de 
abastecimento de água, podendo até ser com sistema de mangueiras. A população até me solicitou 
que se eu comprasse eles iriam executar esse serviço. Infelizmente a gente se esbara em algumas 
situações e não sabemos o que realmente está acontecendo. Todas as sessões temos pedidos em 
relação a água. Estamos aqui para cobrar e não cabe nós determinar que tipo de obras serão feitas. 
Agradeço ao Pe. Fernando pela visita a nossa Casa de Leis. Todos nós temos o tempo muito corrido e 
muitas das vezes não tiramos um tempinho para ouvirmos e meditar a palavra de Deus, pois Ele é tão 
bom para nós. Todos os dias que acordamos é um milagre da vida. Peço que venham mais vezes, 
assim como os nossos pastores, que possam também nos visitar. A Casa estará de portas abertas e 
será maravilhoso receber através de vossas palavras as bênçãos de Deus. Convido a todos para 
participarem do XI Círio, sendo uma tradição religiosa em nosso município. Convoco os vereadores e 
funcionários para estarem presentes no domingo, porque a noite é de nossa responsabilidade e 
dedicada a nós. Ficarei feliz com a presença de vocês e de todos os funcionários também. A noite é 
para nós e nada mais justo estarmos lá e prestigiar, independente da nossa crença religiosa, Deus é 
um só. Sobre a situação das farmácias. Dia 22/06 eles receberam um ofício e tiveram que ir até 
Castanhal, na oportunidade ajudamos a custear a viagem e oferecemos o nosso setor jurídico da Casa. 
Então, nós estamos sim de mãos dadas e os ajudando a resolver esse problema. Fico triste porque a 
gente está tendo dificuldades para falar com o novo presidente do Conselho Regional de Farmácias. 
não sei quem é, só sei que o mesmo assumiu agora e deve estar com muitas demandas a resolver, 
mas não custa nada nos receber. Os ofícios foram encaminhados, agora precisamos aguardar um 
retorno. Estamos para dá o apoio que precisam. Agradeço a Deus pela oportunidade e aos 
funcionários pela dedicação. Hoje para recebermos a visita da imagem peregrina da Igreja católica, 
estive observando o trabalho de cada um e um depende do outro para que sua função possa ser 
desempenhada da melhor forma possível. Se um falhar o trabalho não tem tanto êxito. Então, 
agradeço a vocês todos os dias. Agradeço a presença de todos que estão nesta plenária e aos 
munícipes que nos acompanham pela live, em especial a mãe do Ver. Robson e a Gracinete que cuida 
da minha casa. Sempre estão nos acompanhando em nossas sessões. Desejo que voltemos em paz 
para nossas casas. Muito obrigado! 
 

 
Sem mais matérias para ser apresentado na referida sessão, o Exmo. Sr. Presidente, declarou 

encerrado os trabalhos da noite e convocou os Excelentíssimos Senhores Vereadores e demais 
participantes para a próxima Sessão Ordinária no dia 24 de agosto 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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22ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
2º PERÍODO LEGISLATIVO 
Realizada em 17/08/2022 

 
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  

 


