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3ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09 DE MARÇO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 09/03/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:27h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Claudenor Alves da Silva(em exercício) 
                                   2º Secretário –   Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Benício da Conceição Braga  
02. Evandro de Lima Souza 
03. Fábio de Almeida Souza 
04. Mardonio Jhones Martins Duarte 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores Ausentes: Antonio dos Santos Mendes, Gilson Sousa de Oliveira 

As ausências dos Vereadores Antonio dos Santos Mendes, Gilson Sousa de Oliveira de 
Oliveira, foram justificadas devido terem se ausentados da sede do município na presente data, 
com autorização da Mesa Diretora, através de portaria devidamente publicada 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmos 23,1:4 
 

EXPEDIENTES:  

• Portaria Nº 059/2021 - do Presidente da Câmara Municipal,  Ver. Robson Monteiro 
Santiago, designado os membros das comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal de 
Ipixuna do Pará, para o biênio 2021/2022. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. Indicação Nº 001/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a elaboração de 

Projeto de Lei sugerindo a Redução na CIP – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. 
Autor da matéria:  Bom dia a todos! Os amigos que nos visitam, sinta-se acolhidos. Essa 
indicação tem como objetivo requerer que o Poder executivo elabore um Projeto de Lei sobre a 
redução da taxa de iluminação pública, pois pagamos um absurdo por um serviço que deixa a 
desejar. Muitas vezes a taxa de iluminação pública é maior que o nosso consumo. Acredito que 
não teremos dificuldade de dialogar com o Poder Público em relação a essa demanda. Conto 
com o voto favorável na aprovação desta minha matéria. Obrigado 

O Ver. Robson Monteiro Santiago parabenizou o autor da matéria e pediu autorização 
para assinar. 

2. Requerimento Nº 003/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a conclusão 
da pavimentação asfáltica das ruas e avenidas do Distrito Novo Horizonte. 

3. Requerimento Nº 021/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo do Exmo. Sr. 
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Deputado Hélio Leite emenda parlamentar para a construção de uma quadra de Esportes no 
Distrito Novo Horizonte. 
Autor da matéria: Sobre o requerimento da conclusão asfáltica do Distrito Novo Horizonte, 
informo aos meus nobres pares que temos apenas quatro ruas faltando receber esse benefício. 
Muitas famílias reclamam constantemente porque somente essas ruas ainda não foram 
contempladas com o asfalto. É muita lama durante as chuvas e muita poeira no período do 
verão. Acredito que 80% das ruas já foram asfaltadas e está faltando apenas algumas. Sei que 
com o esforço do executivo junto aos deputados tenho certeza que será mais fácil conseguir a 
conclusão dessa pavimentação. Em relação a quadra de esporte de Novo Horizonte, o Deputado 
Hélio Leite já avisou que o recurso está disponível para a construção dessa quadra. Foi cogitado 
a possibilidade de juntar os dois recursos oriundos de emendas parlamentar para a construção 
de duas quadras e construir um ginásio, mas não há essa possibilidade. Peço o apoio na 
aprovação dessas matérias para benefício do Distrito Novo Horizonte. Obrigado 
Ver. Fábio de Almeida:  Acredito que as duas quadras devem ser sim construídas no Distrito 
Novo Horizonte, uma vez que a população a cada dia vem aumentando e daqui uns anos essas 
duas quadras ainda serão poucas para a prática esportiva naquele Distrito. 

Os vereadores Francisco Valdeniso, Evandro de Lima e Paulo Sérgio, parabenizaram o 
autor da matéria e pediram autorização para subscrever por entender que é necessário a 
conclusão da pavimentação asfáltica e a construção de uma quadra de esporte no Distrito Novo 
Horizonte. 

4. Requerimento Nº 018/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
conclusão de um sistema de abastecimento de água da Comunidade Escolinha. 

5. Requerimento Nº 019/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
reforma da escola Santo Antonio na Comunidade Escolinha. 
Autor da matéria:  Bom dia todos. Agradeço a presença de todas as mulheres que vieram 
acompanhar nossa sessão e aos demais visitantes. Trago nesta plenária esses dois 
requerimentos, acredito eu que seja de fácil execução para o Poder Executivo. A escola Santo 
Antonio está precisando urgentemente dessa reforma, pois não adianta termos bons 
professores para transmitir seus conhecimentos aos alunos se o espaço escolar não é dinâmico, 
confortável e estimulante para que essa clientela e demais funcionários se sintam bem 
acolhidos. Sobre o abastecimento e água, vale ressaltar que devido a expansão de residências 
na comunidade, o abastecimento ficou pequeno. Na gestão passada fizeram a perfuração do 
poço, aquisição de canos e a bomba, porém necessita da estrutura e a caixa d’água, energia 
elétrica e as linhas de distribuição para as residências. Conto com o apoio dos colegas 
vereadores na aprovação destas matérias. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o autor das matérias e quero aqui fazer uma colocação em 
relação as reformas das escolas, ou seja, minha sugestão. Como não está havendo aulas desde 
março de 2020 devido a pandemia do coronavírus, acredito eu que esse é o momento propício 
para essas reformas. Quando as aulas retornarem, essas escolas já estarão reformadas e dignas 
para receber os alunos. Digo isso porque já aconteceu que em pleno início de aula as reformas 
ainda estavam acontecendo. Os alunos estudando e os pedreiros concluindo reformas. Isso não 
é para acontecer. Estamos tendo tempo suficiente para proceder esses serviços. Obrigado. 

6. Requerimento Nº 022/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a revitalização 
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do Estádio de Futebol do Distrito Novo Horizonte, com a construção de arquibancadas, 
perfuração de um poço artesiano, 02(dois) vestiários com banheiros e iluminação. 
Autor da matéria: Acredito que todos conhecem a realidade do Distrito Novo Horizonte, mais 
precisamente do Estádio Municipal. Infelizmente nunca deram uma atenção especial para 
aquele espaço tão importante para a prática de futebol. Ali não dispõe de vestiários, 
arquibancadas, banheiros, poço artesiano e iluminação, ou seja, praticamente de nada. Os 
jogadores trocam de roupa no meio do público por não haver um local adequado. Deixo meu 
apelo aos nobres pares para que possam aprovar comigo esse requerimento e que essas obras 
sejam construídas naquele estádio garantindo assim uma melhor comodidade para quem vai 
jogar e para o público que gosta de assistir um futebol. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo Vossa Excelência Ver. Evandro pela preocupação. Informo 
que no mandato passado o deputado Hélio Leite destinou uma emenda parlamentar para 
reformas dos estádios de futebol, mas infelizmente o valor não dá para as reformas dos dois 
estádios que temos no município. Apenas a reforma será de um. Desde já Vossa Excelência pode 
contar com meu voto favorável e aproveito para pedir autorização para assinar na matéria. 

7. Requerimento Nº 024/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a instalação de 
energia elétrica nas ruas da vila asfaltada da travessa 13. 
Autor da matéria:  Bom dia todos! Os munícipes me procuraram e disseram que na gestão 
passada foi iniciada essa obra, mas não foi concretizada. Acredito que falta apenas um incentivo 
para que esse benefício chegue naquelas ruas. Serão 10(dez) famílias a serem contempladas. 
Elas moram afastadas do povoado da 13, mas são dignas de usufruir desse benefício. Obrigado. 

8. Requerimento Nº 026/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
reforma e ampliação do Posto de saúde da Comunidade São Pedro D’água Branca. 
Autor: Peço aos meus nobres pares que me ajudem na aprovação deste requerimento. 
Infelizmente a situação daquele posto de saúde está precária. Há muitos problemas na sua 
estrutura física, comprometendo a atendimentos aos pacientes e aos funcionários que ali 
desempenham suas funções. Que o executivo possa o quanto antes fazer essa reforma e 
ampliação, porque terreno tem suficiente. Obrigado. 

9. Requerimento Nº 027/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção 
da escola na comunidade Matinha. 

10. Requerimento Nº 029/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a 
recuperação da estrada e da ponte da comunidade Boa Vista 
Autor da matéria: Visitando a comunidade Boa vista me deparei com a situação da ponte que 
está deteriorada devido às fortes chuvas, impossibilitando principalmente o tráfego dos 
agricultores que necessitam se deslocar até a sede do município para vender seus produtos. 
Peço ao executivo que possa o quanto antes olhar com carinho para essa comunidade que tanto 
necessita desse benefício. Em relação a construção da escola na comunidade Matinha, informo 
que os alunos tem que se deslocar para outra comunidade para poder estudar, são em torno de 
25km de distância de suas residências. Tendo uma escola na própria comunidade irá melhor a 
aprendizagem dessas crianças, evitando até a evasão escolar, situação vivida em várias 
comunidades. Conto com o apoio dos meus nobres colegas vereadores na aprovação desses 
humildes requerimentos. 
Ver. Railton da Silva:  Agradeço aos vereadores que apresentaram requerimentos. Quando 
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falamos em educação, falamos em futuro e sem dúvida o poder público deve se empenhar para 
dar um pouco mais de dignidade para os alunos que não tem escolas em suas comunidades. 
Hoje a situação é bem diferente, tem vários programas, emenda parlamentar e até recursos 
próprios que podem ser destinados para construção de escolas. Morei muitos anos na colônia e 
conheço de perto essas dificuldades quando o assunto é acesso à escola. Peço para subscrever. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Sem matérias para ordem do dia. 
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Bom dia a todos. Parabenizo aos vereadores que 

apresentaram requerimentos. Em nome da Servidora Valdelina parabenizo todas as mulheres 
pelo seu dia comemorado no último dia 08 de março. Tenho três mulheres maravilhosas em 
minha casa e tenho muito zelo e cuidado com elas. Peço encarecidamente a cada um de vocês: 
cuidem-se e cuidem de quem vocês amam, porque o coronavírus ainda não acabou. Só em 
fevereiro tivemos mais de 100 novos casos confirmados. Estamos na segunda onda da 
pandemia, por isso, usem máscara e evitem aglomerações. O que mais estamos vendo 
diariamente são pessoas nas ruas sem o mínimo cuidado tão necessário à preservação da vida. 
Sei que precisamos ficar em casa quando necessário, mas entendo também que temos que sair 
para trabalhar e garantir o sustento de nossas famílias, porém temos que seguir as 
recomendações da OMS. Bom dia a todos. 

2. VER. RAILTON DA SILVA:  Bom dia nobres colegas vereadores, funcionários e demais 
pessoas que vieram acompanhar nossa sessão. Em nome da minha esposa Alcione quero 
parabenizar todas as mulheres que aqui estão acompanhando nossa sessão e as funcionárias 
que sempre fazem seus trabalhos com amor e sabedoria. Sabemos que a cada dia as mulheres 
tem ocupado seu espaço na sociedade e acredito que daqui uns dias elas vão dominar o mundo.   
Finalizo desejando muito sucesso aos legisladores e a nova gestão municipal. Que Deus continue 
nos abençoando. 

3. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabenizo todos os vereadores que apresentaram 
matérias que futuramente irão beneficiar nossa população, mesmo sabendo que o Poder 
Executivo não terá condições de executar todas as nossas matérias, mas acredito que dará uma 
atenção especial às prioridades. Nossa plenária hoje está muito participativa e isso nos deixa 
muito feliz. Desde já se sintam bem acolhidos e voltem sempre, pois a Casa é de vocês e aqui 
vocês conhecerão de perto um pouco do nosso trabalho, por isso é importante a participação de 
vocês. Estamos em tempo de pandemia e não sabemos se vamos permanecer com as sessões 
presenciais com a presença de público ou se serão virtuais, pois estamos vivenciando a segunda 
onda do coronavírus, muito preocupante. Estamos acompanhando os avanços das mulheres na 
sociedade e a cada dia estão ocupando seu espaço. Infelizmente neste mandato não temos 
nenhuma mulher nesta Casa para representar a categoria, mas quero aqui com muita precisão, 
recordar que no mandato anterior a Vereadora Maéllen Duarte representou muito bem as 
mulheres nesta Casa, inclusive representou a região do Distrito de Canaã. Com certeza aquele 
Distrito sentirá sua falta, mas somos onze vereadores e fomos eleitos para representar a 
população de um modo geral e o Distrito Canaã não ficará descoberto do nosso trabalho e da 
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gestão atual. informo que após a sessão teremos uma reunião com os donos de bares do 
entorno do rio Ipixuna e com os moradores do Bairro Cidade Nova. Conto com a presença dos 
Senhores Vereadores 

Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, O Exmo. Sr. Presidente convocou 
os Senhores Vereadores e demais visitantes para participar da próxima sessão ordinária no dia 
10 de março de 2021, em horário regimental. 

A presente ata, segue assinada pelos Vereadores da Mesa Diretora  da referida Sessão 
Ordinária e demais vereadores presentes. 
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Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
Presidente. 

 
 
 
 
 
 

Ver. CLAUDENOR ALVES DA SILVA                                        FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
         1º Secretário, em exercício                                                                           2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


