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6ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE MARÇO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 24/03/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:26h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário –   Evandro de Lima de Souza(em exercício) 
                                   2º Secretário –   Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

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

 
Vereador Ausente: Gilson Sousa de Oliveira. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo 41,1-3 
 

EXPEDIENTES:  

• Ver. Robson Monteiro: Bom dia a todos! Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa de Oliveira, 
que por motivo de saúde não poderá participar da sessão. Desde já conto com a compreensão os 
nobres pares na aprovação desta justificativa. 

A justificativa foi colocada em discussão e em seguida foi colocada em votação. Aprovada 
por unanimidade. 

• Projeto de Resolução Nº 001/2021, do Ver. Fábio de Almeida Souza, dispões sobre a 
alteração do inciso II, do art. 100 e o caput do art. 101, da Resolução Nº 001/95, de 15/02/1995 – 
que trata sobre Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras 
providencias. 

• Projeto de Lei Nº 002/2021, do Ver. Paulo Sérgio de Andrade, que Institui a Carteira de 
Identificação Funcional da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

• Projeto de Lei Nº 003/2021, do Ver. Francisco Valdenizo Freitas da Silva, dispõe sobre o 
reconhecimento da atividade religiosa como essencial no âmbito do Município de Ipixuna do Pará 
em situações de calamidade pública, de emergência ou de epidemia e dá outras providências. 

 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Resolução Nº 001/2021, do Ver. Fábio de Almeida Souza, dispões sobre a 

alteração do inciso II, do art. 100 e o caput do art. 101, da Resolução Nº 001/95, de 15/02/1995 – 
que trata sobre Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras 
providencias. 
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2. Projeto de Lei Nº 002/2021, do Ver. Paulo Sérgio de Andrade, que Institui a Carteira de 
Identificação Funcional da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

3. Projeto de Lei Nº 003/2021, do Ver. Francisco Valdenizo Freitas da Silva, dispõe sobre o 
reconhecimento da atividade religiosa como essencial no âmbito do Município de Ipixuna do Pará 
em situações de calamidade pública, de emergência ou de epidemia e dá outras providências. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. Requerimento Nº 050/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de Posto de 

Saúde da Comunidade Campos Belos. 
2. Requerimento Nº 051/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de um novo 

prédio para abrigar a Escola Sagrado Coração de Jesus, na Comunidade Campos Belos. 
Autor das matérias: As duas matérias são exclusivamente para a comunidade Campos Belos. Hoje 
foi uma grande coincidência estar apresentando essas duas proposições e termos a felicidade de 
contar com a presença de um morador da referida comunidade. Seja bem-vindo amigo Fernando, 
sinta-se à vontade nesta Casa e volte sempre para acompanhar nossos trabalhos como legisladores. 
Todos nós somos conhecedores que a essa é uma região muito distante e por muito tempo a mesma 
ficou desassistida pelos políticos, mas quero aqui parabenizar a gestão passada por ter assumido o 
compromisso de cuidar e zelar daquela região. Conto com a aprovação dessas duas matérias que são 
de grande importância para os munícipes que ali residem e que a gestão atual abrace aquela 
comunidade assim como a gestão passada abraçou e fez muito trabalho por aquele povo. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o autor das matérias pela preocupação. Agradeço a presença do 
morador da comunidade Campos Belos, o amigo Fernando. Seja sempre bem-vindo. Esperamos que 
nossas matérias sejam analisadas com carinho e o gestor possa estudar a melhor maneira para 
executá-las. Obrigado. 

  
3. Requerimento Nº 048/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Profª Carvalho Sodré, centro da cidade.  
4. Requerimento Nº 049/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria Pereira Freire, na sede do Município. 
Autor das matérias: Bom dia a todos! Dois requerimentos para duas reformas. A escola Adélia é 
uma das maiores escolas, mas sua estrutura física encontra-se com muitos problemas. A referida 
escola está com um ginásio que infelizmente ainda está para ser concluído.  A Escola Maria Pereira 
também está necessitando de uma reforma o quanto antes. Acredito que o Secretário de Obras, 
junto com o prefeito deveriam aproveitar esse tempo que não está tendo aulas presenciais, para 
realizar a reformas nas escolas e não deixar para quando as aulas retomarem. Seria bom se 
reuníssemos com o Prefeito para saber qual a possibilidade de iniciar essas reformas ainda nesse 
primeiro semestre. Conto com a aprovação e que juntos possamos cobrar do executivo a execução 
dos nossos pedidos. 
 

5. Requerimento Nº 047/2021 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo as 
reformas dos Postos de Saúde nas comunidades Escolinha, no Assentamento Paranoá e 
Comunidades São José, Assentamento Enalco. 

6. Requerimento Nº 052/2021, do Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
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construção de uma ponte no PA Água Azul. 
Autor das matérias:  Bom dia a todos! Estamos aqui nesta Casa de Leis para defender os direitos dos 
nossos munícipes. Antes de apresentar essas matérias, fomos fazer uma visita na ponte do Projeto 
de assentamento Água Azul, que dá acesso a comunidade Vila 21, Escolinha, Paranoá e municípios 
vizinhos. Foi detectado que seu estado de conservação apresenta grandes riscos para os moradores 
que trafegam por ela. Por isso, estou trazendo a este plenário para que juntos possamos aprovar 
este pedido e requerer do gestor municipal a execução desta proposição. Minha outra solicitação é 
sobre reformas nos postos de saúde como frisa bem o requerimento 047, uma vez que também 
visitando aqueles postos de saúde, constatei alguns problemas visíveis na estrutura, sem contar que 
há uma grande falta de materiais para realizar os trabalhos diários. Peço aos nobres pares que me 
ajudem aprovar esses dois requerimentos e que ao longo do tempo possa ser solucionado essas 
problemáticas nessas comunidades. Bom dia a todos. 
Ver. Railton da Silva:  Parabenizo o autor das matérias e peço autorização para assinar. 
 

7. Requerimentos Nº 053/2021, do Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
de uma escola na comunidade Monte Sião, situada na área de ocupação João Moreira.  

8. Requerimentos Nº 054/2021, do Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a 
substituição de toda a rede do Sistema de Abastecimento de água nas comunidades ribeirinhas 
Nanaí, Goiabal, Joíra e Quiandeua. 
Autor das matérias: Bom dia a todos. Quero nesta oportunidade agradecer pela aprovação da 
justificativa de minha ausência na sessão de ontem. Na área de ocupação João Moreira, mais 
precisamente na comunidade Monte Sião, as aulas são ministradas de forma improvisadas em um 
barracão, local inadequado para se garantir uma boa transmissão de conhecimento e 
consequentemente para a aprendizagem dos alunos. Desta forma a construção de uma escola e de 
um microssistema de abastecimento de água para a comunidade é uma necessidade urgente. Conto 
com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação desses dois requerimentos. Obrigado. 
 

9. Requerimento Nº   031/2021, Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo que se proceda a 
iluminação do Bairro Morada Nova, Distrito Novo Horizonte. 
Autor da matéria:  Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos nesta Casa. O 
próprio requerimento já enfatiza a grande importância desse benefício para aquela comunidade. 
Sabemos que no período noturno o Bairro Morada Nova fica em uma escuridão total. E visando 
coibir a marginalidade e trazendo mais segurança para quele povo sofrido é que venho a esta Casa 
Leis apresentar esse requerimento. Que os nobres colegas vereadores me ajudem na aprovação e 
que o gestor municipal possa junto com o secretário de municipal obras executar o serviço de 
iluminação pública naquele Bairro. Bom dia a todos. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Evandro pela iniciativa e venho informar que a taxa de 
iluminação pública já está sendo cobrada daqueles moradores sem ao menos usufruir do benefício. 
Sua matéria é de grande importando. Peço autorização para assinar na matéria. Obrigado. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  
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PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Agradeço a presença do ex-vereador Josimá que está 
conosco participando de mais uma sessão. Mais uma vez dirijo-me ao Exmo. Sr. Presidente para 
solicitar a mudança de posição das Mesas dos Vereadores, para que assim possamos ter uma melhor 
visibilidade do público que vem assistir nossas sessões e nos dirigir aos nobres colegas vereadores 
no momento das discussões das matérias. Desde já conto com a compreensão e agradeço se assim 
meu pedido for aceito. Obrigado. 

2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Quero aqui convocar os vereadores, inclusive os 
membros das comissões para que possam analisar os projetos que estão tramitando em suas 
comissões. Agradeço a presença do ex-vereador Josimá da Silva e da Secretária de Assistência Social 
deste Município. Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias e que juntos possamos 
cobrar do executivo um retorno dos nossos pedidos que aqui são aprovados, pois precisamos 
também dá uma devolutiva para as comunidades nas quais apresentamos as matérias para 
beneficiá-las. Que Deus nos abençoe e continue nos dando sabedoria nesta missão confiada a cada 
um de nós. Para finalizar, coloco em votação o pedido do vereador Evandro de Lima Souza. Os 
vereadores que forem a favor da mudança de posição das mesas que se coloquem de pé. 

A solicitação do vereador Evandro de Lima Souza foi aprovada por unanimidade. 
 
 

 
Nada mais havendo a ser discutido na presente sessão, o Exmo. Sr. Vereador Robson 

Monteiro Santiago declarou encerrado os trabalhos e convocou os vereadores para as próximas 
Sessões Ordinárias nos dias 06 e 07 de abril de 2021, no Plenário da Câmara Municipal, em horário 
regimental. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


