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5ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
 

 
Data: 23/03/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término:10:55 h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira  
                                   2º Secretário – Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

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

 
Vereador Ausente:  Antonio dos Santos Mendes. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salmo 1,1-3 
 

EXPEDIENTES:  

• Ver. Robson Santiago: Bom dia a todos! Justifico a ausência do Ver. Antonio dos Santos, 
que devido fortes chuvas, algumas vicinais encontram-se intrafegáveis e devido a isso o 
Vereador ficou sem condições de se deslocar até a sede do município para participar da referida 
sessão. Conto com a compreensão dos nobres pares na aprovação desta justificativa. 

A justificativa após ser colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. 

• Ofício Nº 337/2021, do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 001/2021, que altera o art. 2º da Lei Municipal nº 197/2007, que dispõe 
sobre a Criação do Conselho do FUNDEB e dá outras providências. 
 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 

• PROJETO DE LEI Nº 001/2021, que altera o art. 2º da Lei Municipal nº 197/2007, que 
dispõe sobre a Criação do Conselho do FUNDEB e dá outras providências. 
 

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

1. REQUERIMENTO Nº 034/2021, dos Vers. Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Robson 
Monteiro Santiago, para que sejam retomadas as obras do Posto de Saúde do Candiruzinho. 

2. REQUERIMENTO Nº 035/2021, do Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo 
a construção de uma ponte e reparos no Ramal do Olho de Gato, no PA ENALCO. 
Autor da matéria: Bom dia a todos! Agradeço a Deus por mais esse momento em estarmos 
reunidos em prol do desenvolvimento do nosso município. Entendendo a problemática do Posto 
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médico da comunidade Candiruzinho, apresento este requerimento na esperança de que aquela 
obra seja retomada para que possa fortalecer a assistência à saúde para as famílias daquela 
região. Em relação a construção da ponte que dá acesso as comunidades Boa Vista, Parque das 
Araras, Nova Aliança e ao Centro do Assentamento da Enalco, venho solicitar que o poder 
Executivo possa urgentemente fazer esse serviço, pois sabemos na região da PA Enalco uma das 
principais vicinais encontram-se com o acesso dificultado, exatamente devido a aquela ponte ter 
sido deteriorada com as fortes chuvas. Conto com o voto favorável dos meus colegas 
vereadores e faço um apelo ao executivo para que essa obra seja executada o quanto antes. 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o autor das matérias pela preocupação. Em relação ao Posto 
de Saúde da Comunidade Candiruzinho pensei que aquela obra estava em andamento, uma vez 
que sua estrutura está oferecendo constantes riscos de acidentes, precisando urgentemente da 
retomada dessa obra. Peço autorização para assinar na matéria. 
Ver. Mardonio Jhones:  Bom dia a todos! A ponte principal que dá acesso a sede do município e 
outras comunidades está em execução e as madeiras que irão sobrar daquela obra será dado 
andamento da construção da ponte na qual Vossa Excelência, Ver. Francisco está solicitando. 
Meus parabéns pela preocupação. 
 

3.   REQUERIMENTO Nº 043/2021, do Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
construção de 02 pontos de moto taxi, sendo 01 no Residencial Okajima e outro no bairro Vila 
Nova, na esquina de acesso ao bairro João Paulo II.  

4. REQUERIMENTO Nº 044/2021, dos Vers. Fábio de Almeida Souza e Mardonio Jhones 
Martins Duarte, requerendo a reforma do Galpão dos Produtores Rurais da Sede do Município e 
conclusão dos boxes para ampliação do espaço para os feirantes. 
Ver. Mardonio Jhones: Peço o apoio dos nobres vereadores na aprovação desses dois 
requerimentos. A construção de dois pontos de moto taxi é para ajudar a classe e as pessoas 
que precisam desse transporte. Em relação a reforma do Galpão do Produtor Rural, pensamos 
em dá um suporte melhor aos nossos feirantes e quem precisa usar aquele espaço. Obrigado. 
Ver. Fábio de Almeida Souza:  Bom dia a todos! A feira do agricultor está um caos em relação ao 
espaço físico. Banheiros em péssimas condições de uso, alagamento no inverno, causando 
desconforto aos feirantes e aos visitantes. Mais uma vez peço que seja estuda a possibilidade de 
asfaltar a parte de trás do galpão para que assim possa realmente funcionar como 
estacionamento, pois a rua José Bonifácio fica um caso sérios aos sábados, os pedestres 
encontram dificuldade para trafegar com segurança, pois os ônibus estacionam na rua. 
Ver. Francisco Valdeniso: Parabenizo os autores da matéria sobre a reforma da Feira do 
Agricultor. Realmente aquele espaço no meu ponto de vista está uma vergonha. Esse problema 
vem se alastrando há muito tempo. Quando chove alaga tudo e a gente anda dentro da água. 
Conte com meu apoio na aprovação das matérias e peço autorização para assinar. 
Ver. Benício Braga: Parabéns pelas matérias apresentadas. Devido esses alagamentos, os 
feirantes se reuniram e pediram nossa contribuição para construir umas valas para escoar a 
água empossada, mas vejo que ficou perigosa aquelas valas, mas foi a alternativa. Peço 
autorização para assinar. 
Ver. Robson Santiago:  Dei minha contribuição para construir aquelas valas na tentativa de 
escoar as águas que ficam empossadas no meio do galpão que foi recentemente construído, 
mas tornou-se perigoso porque qualquer vacilo ou distração pode acontecer um acidente. Vi 
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alguns vídeos e fotos do quanto a água se aloja no período da chuva e entendo que foi uma 
alternativa que os feirantes encontraram para minimizar a situação. Conte com meu voto 
favorável na aprovação de suas matérias. 
 

5. REQUERIMENTO Nº 036/2021, do Ver. Railton da Silva, requerendo a criação da Casa da 
Saúde da mulher na cidade em Ipixuna do Pará.  

6. REQUERIMENTO Nº 037/2021, do Ver. Railton da Silva, requerendo a reforma da Escola 
Clidenô Gomes da Costa – Vila Genésio e a construção do muro. 
Autor da matéria:  Bom dia a todos! Estive na Vila Genésio por diversas vezes visitando alguns 
órgãos públicos. A Vila Genésio é uma região bastante distante e para chegar até a vila tem que 
fazer um esforço grande, mas é uma região nossa e temos que cuidar. Em conversa com os 
professores daquela escola, a gente pode perceber a ansiedade deles pela reforma daquele 
espaço tão importante para   aprendizagem. Em relação a Casa da Saúde da mulher, a gente tem 
percebido que é um anseio grande das mulheres em ter seu próprio espaço para cuidar de sua 
saúde. Somos conscientes que muitas mulheres deixam de buscar atendimento simplesmente 
por vergonha, medo e outras situações, e com isso vem aumentando os casos de câncer de colo 
de útero e de mama.  Se essas mulheres buscassem o atendimento assim que sentissem algum 
sintoma, certamente a possibilidade de cura seria bem maior. Conto com o apoio dos colegas 
vereadores e que o executivo se sensibilize com essas causas e possa conceder esses tão 
importantes benefícios à população. 
Ver. Fábio de Almeida Souza: Bom dia a todos! Parabenizo o vereador pelas matérias 
apresentadas. A construção da Casa da saúde da mulher foi muito debatida nesta Casa pela ex-
vereadora Maéllen Duarte, mas infelizmente não foi construída. Quem sabe nessa gestão esse 
sonho venha ser entregue às mulheres que tanto necessitam desse espaço próprio par elas. 

Os Vereadores Gilson Sousa de Oliveira e Claudenor Alves da Silva parabenizaram o 
autor das matérias e pediram autorização para assinar. 
 

7. REQUERIMENTO Nº 045/2021, do Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a 
reforma da escola e expansão da energia elétrica na comunidade DIAMANTINA I. 
Autor da matéria: Em visita a escola da comunidade Diamantina I tive a oportunidade de 
conversar com os educadores e comunidade em geral e me solicitaram que fosse feito um 
requerimento pedindo ao executivo que olhasse com carinho para a comunidade, no intuito de 
executar esses dois pedidos. Conto com o apoio dos vereadores para que me ajudem na 
aprovação. 
 

8. REQUERIMENTO Nº 039/2021, do Ver. Fábio de Almeida Souza, solicitando a reforma da 
Praça de Alimentação situada na frente da Cidade, as margens da BR 010. 
Autor da matéria: As cobranças por essa reforma já vêm sendo feita há muito tempo pelos 
proprietários das barracas de alimentação, mas até o presente momento não foi feita, com isso, 
venho requerer do Poder Público esse serviço, pois são visíveis os desgastes nas suas 
instalações, sem contar que as pessoas que trabalham e vão fazer suas refeições necessitam de 
um espaço prazeroso e com uma boa higienização. Outra situação são a aquelas barracas 
estaladas próximo da BR, sinceramente acho muito perigoso para eles que tanto precisam 
trabalhar e para quem ali precisar consumir. Acredito que já deveriam ter um espaço próprio, 
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claro na Avenida Jk, assim não perdem a clientela.  
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o Ver. Fábio de Almeida pela preocupação. Graças a Deus 
está todo mundo empenhado a resolver algumas demandas a nós confiadas. São 15 barracas 
nas quais os proprietários retiram o sustento de suas famílias. Sou cliente há muito tempo na 
barraca da D. Maria e na oportunidade ela mostrou a situação em que se encontra a parte física 
daqueles espaços. Não acho justo só uma reforma, mas uma adaptação. Isso irá melhorar tanto 
o atendimento como irá aumentar o número de clientes. Peço autorização para assinar na 
matéria. 

Os vereadores Gilson Sousa de Oliveira e Railton da Silva, pediram autorização para 
assinar no requerimento. 

9. REQUERIMENTO Nº 041/2021, do Vereador Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a 
perfuração de um poço artesiano na comunidade Macedônia, com respectivo sistema de 
abastecimento de água aos moradores local. 

10. REQUERIMENTO Nº 042/2021, do Vereador Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a 
instalação de terrores de telefonia celular nas comunidades polos Aparecida, Escolinha, 
Quiandeua, Santa Maria do Bacuri, Gleba 11 e demais localidades polos. 

11. REQUERIMENTO Nº 046/2021, do Vereador Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a 
operação tapa-buracos nas principais ruas e avenidas da cidade com um asfaltamento de 
qualidade e seja feito a compactação de forma eficaz para a maior durabilidade da 
pavimentação. 
Autor da matéria:  Essa problemática do poço da comunidade Macedônio já vem se alastrando 
por muitos anos e os comunitários andam quilômetros para buscar água para usar em suas 
residências, sem contar que não é uma água de qualidade, por isso se faz necessário a 
perfuração desse poço. Em relação a instalação de torres de telefonia móvel, peço também o 
apoio para aprovação desta matéria. Sabemos que na gestão da ex-prefeita Katiane, algumas 
comunidades polos foram agraciadas com esse tipo de benefício, mas ainda algumas 
comunidades estão descobertas desse tão importante benefício. Outro requerimento 
solicitando é que o executivo possa realizar a operação tapa-buracos na sede do município, uma 
vez que com as fortes chuvas o asfalto fica todo deteriorado e algumas ruas e avenidas de nossa 
cidade encontram-se com alguns buracos causando desconforto na trafegabilidade. Desde já 
conto com o voto favorável para aprovar estes requerimentos, na esperança que os mesmos 
sejam executados. Obrigado! 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Sem matérias para a Ordem do Dia. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER.  FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Eu e o Ver. Railton fomos na SESPA em Belém para 
saber qual é realmente finalidade do HGI em nossa cidade. Notamos que há algumas 
deficiências no atendimento, como por exemplo falta de uma ambulância para transferir 
pacientes quando precisam fazer exames solicitados pelo próprio hospital, algumas cirurgias 
não são feitas no hospital, simplesmente porque não tem UTI. Será que a gente não pode 
conseguir pelo menos uns cinco leitos de UTI para o nosso Município? Se tivéssemos UTI no HGI 
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com certeza muitos pacientes não precisariam ser transferidos para outras cidades vizinhas. Na 
saúde, o tempo é vida. A título de informação, hoje em nosso município temos 158 casos 
confirmados só no mês de março. Estamos no caos da pandemia. A gente sai na rua, o pessoal 
sem máscaras e sem nenhum cuidado de prevenção à vida. Parabenizo ao presidente pela 
iniciativa em manter somente os funcionários e vereadores, pois a situação na saúde está 
complicada e a gente precisa se cuidar. Bom dia a todos. 

2. VER. RAILTON DA SILVA: Fiz um levantamento dos casos confirmados de janeiro a março 
de 2021 e tivemos um total de 404 novos casos neste ano, fora os que não compareceram para 
fazer o teste. Enquanto sociedade, temos que tentar ao máximo se proteger. Em nosso 
município até hoje foram infectadas 1.303 pessoas, com 31 mortes. O covid-19 em nosso Brasil 
não está mesmo de brincadeira, temos que nos cuidar e cuidar de quem amamos. Que Deus 
possa nos abençoar e abençoar nossa população. 

3. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Parabenizo aos vereadores que apresentaram 
matérias nesta Casa. Com o passar do tempo as pessoas viram o nível de letalidade diminuindo 
e perderam o medo de se contaminar e contaminar seu próximo. Isso é ruim, pois às vezes essas 
pessoas podem está transmitindo sem saber que estão infectadas. Vejo que esta doença tem 
que ser muito estudada, pois ainda é algo misterioso. Vamos manter nossa prevenção. Tomei a 
decisão de que as próximas sessões serão vedadas ao público, como uma forma de proteger os 
funcionários, vereadores e nossas famílias. Agradeço a presença de todos e logo após a nossa 
sessão, o 1º secretário Gilson Sousa está solicitando uma reunião com todos os vereadores. Em 
realização a transmissão das nossas sessões, tem meu apoio, mas será discutida com os demais 
vereadores. Desejo um abençoado dia e que amanhã possamos estar nesta Casa novamente 
para juntos continuar nossa missão que é trabalhar pelo bem estar da população. 
 

 
Nada mais a ser tratado na presente sessão, o Exmo. Sr. Presidente Ver. Robson 

Monteiro Santiago declarou encerrado os trabalhos do dia e convocou os Senhores Vereadores 
para a próxima sessão ordinária no dia 24 de março de 2021 em horário regimental.  
 



ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Trav.: Padre Anchieta, S/N – Bairro Vila Nova - CEP 68.637-000 - CNPJ: 34845230/0001-73 

Fone Fax: (091) 3811–2038    E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                   FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
                  1º Secretário                                                                               2º Secretário 
 


