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7ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06 DE ABRIL DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
 

 
Data: 06/04/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 11:36h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário –   Railton da Silva(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 

 
Vereadores Ausentes: Gilson Sousa de Oliveira e Evandro de Lima Souza 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Atos dos Apóstolos 1,30-40. 
 

EXPEDIENTES:  
 

• Ver. Paulo Sérgio de Andrade: Bom dia a todos. Justifico a ausência do Ver. Evandro de Lima 
Sousa que nesta oportunidade estar fora da sede do município prestando serviço referente ao seu 
mandato. 

• Ver. Robson Monteiro Santiago: Bom dia a todos. Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa de 
Oliveira, uma vez que por problemas de saúde não será possível participar desta sessão. Desde já 
conto com a compreensão e aprovação desta justificativa.  

As justificativas receberam aprovação unânimes. 

• Ofício nº 342/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, juntamente com o Ato de Sanção, 
encaminhando a Lei nº 376/2021, objeto da sanção do Projeto de Lei Nº 001/2021, recém-aprovado 
no Poder Legislativo. 

• Mensagem nº 001/2021, do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando o 
Projeto de Lei nº 004/2021, que dispõe sobre as Entidades Qualificadas como Organizações Sociais, 
Cria o Programa Municipal de Publicização e a Comissão Municipal de Publicização.  

• Ofício nº 003/2021 - do Presidência do Instituto Flor de Lótus, solicita realização de Sessão 
Especial online em caráter de urgência, sobre manutenção das atividades aos alunos com deficiência. 

• Mensagem Nº 001/2021, de autoria do Vereador Robson Monteiro Santiago, encaminhando 
o Projeto de Lei nº 005/2021, que dispõe sobre o Programa "Artes Marciais nas Escolas" do Município 
de Ipixuna do Pará. 

•  Ofício nº 60/2021, da Secretaria Municipal de Educação, solicitando um membro da Câmara 
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Municipal, para fazer parte da comissão eleitoral para acompanhar a eleição CACS-FUNDEB. 

• Ofício nº 338/2021-GP, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, indicando o Vereador Railton 
da Silva como Líder do Governo na Câmara. 

O Exmo. Sr. Presidente Ver. Robson Santiago agradeceu ao Prefeito Municipal Artemes 
Oliveira pela indicação do Ver. Railton da Silva para ser o Líder de Governo na Câmara Municipal e 
parabenizou o Ver. Railton da Silva por ter aceitado a solicitação do prefeito. Na oportunidade 
parabenizou e agradeceu ao Prefeito Artemes pelo retorno da Lei sancionada. Disse que a atitude é 
inédita para o legislativo, uma vez que a Câmara não tem um banco de Leis atualizado dos projetos 
que foram aprovados nos mandatos anteriores e neste mandato, o primeiro Projeto de Lei que foi 
aprovado já foi sancionado e encaminhado a esta Casa.  

 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei nº 004/2021, que dispõe sobre as Entidades Qualificadas como Organizações 

Sociais, Cria o Programa Municipal de Publicização e a Comissão Municipal de Publicização.  
2. Projeto de Lei nº 005/2021, dispõe sobre o Programa "Artes Marciais nas Escolas" do 

Município de Ipixuna do Pará. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. Requerimento Nº 063/2021, do Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção de 

uma caixa d’água para o Bairro da Baixada, no Distrito Novo Horizonte. 
2. INDICAÇÃO nº 001/2021, do Vereador Robson Monteiro Santiago, sugerindo apresentação de 

Projeto de Lei pelo Executivo Municipal, visando a substituição das lâmpadas tradicionais da 
iluminação pública por lâmpadas de LED.  
Autor das matérias: Com relação ao requerimento que solicita a construção de uma caixa d’água no 
Bairro da baixada, informo que já fiz esse pedido no mandato anterior, mas não obtivemos sucesso. A 
prefeitura tem um gasto excessivo de energia naquele bairro, uma vez que a bomba fica o tempo 
todo funcionando e jogando água diretamente para as casas, forçando o aparelho e por isso vive 
queimando. Com certeza é uma despesa alta para o município quando estamos falamos em economia 
de recursos público. Por conta disso venho solicitar a aprovação deste requerimento e que o 
executivo possa olhar com carinho e execute o quanto antes esta obra. Em relação a indicação, já 
estamos enviando ao executivo o modelo do Projeto de Lei para que possa encaminhar a esta Casa e 
consequentemente aprovarmos. Estou feliz pela substituição de algumas lâmpadas comuns por 
lâmpadas de LED, tanto na sede do município como no Distrito Novo Horizonte. A luminosidade é 
bem melhor, mais econômica e durável. Venho reapresentar essas matérias aos nobres para que 
juntos possamos aprovar e o executivo possa executá-las. 
Ver. Railton da Silva:  Parabenizo o autor da matéria e peço autorização para assinar. 
 

3. Requerimento Nº 059/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a construção do muro 
da Escola Maria Geneva, no Residencial Cunha, sede do Município. 

4. Requerimento Nº 060/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo que seja retomada as 
obras da Creche e do Ginásio Poliesportivo no Distrito Canaã. 
Autor das matérias:  Bom dia a todos. Apresento hoje dois requerimentos bem simples e acredito que 
sua execução depende da boa vontade da gestão atual. A escola do Residencial ainda se encontra 
desprotegida, ou seja, sem o muro de proteção, ficando um espaço vulnerável a invasões de pessoas 
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e animais. Sobre as obras inacabadas pelo Governo Federal no Distrito Canaã acho justo requerermos 
que o executivo possa buscar parcerias para que as mesmas sejam retomadas. São obras paralisadas 
há anos que frustraram as expectativas de seus moradores, pois contavam com as mesmas para a 
melhoria na qualidade de vida de suas famílias. Peço ao Líder do Governo que leve ao conhecimento 
estas situações e que possamos ter um retorno dos nossos requerimentos. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago: Com certeza a construção do muro da escola é muito importante e eficaz na 
proteção dos alunos e servidores. As obras paralisadas no Distrito Canaã precisam sim serem 
retomadas. Parabéns vereador Fábio pela preocupação. Peço para assinar. 
 

5. Requerimento Nº 065/2021, do Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a recuperação 
das estradas vicinais que dão acesso a comunidade Quiandeua, via de assentamento João Moreira, 
Goiabal, Joíra, Nanaí, Mamorana e Tujuju. 

6. Requerimento Nº 066/2021, do Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
de uma quadra de futebol de areia na comunidade Quiandeua. 
Autor das matérias: Bom dia nobres colegas vereadores. Ao  gestor da Comunidade Clidenô, seja 
bem-vindo a esta Casa. As justificativas dos requerimentos são bem claras para a execução dos 
mesmos. Estou reapresentando por entender que é de grande necessidade esses benefícios para a 
qualidade de vida dos nossos munícipes. Peço ao líder do governo que leve ao conhecimento da 
gestão atual a situação dessas estradas que consta no requerimento 065. Infelizmente está cada dia 
pior e a trafegabilidade, causando transtornos a quem tanto precisa transitar pelas mesmas. Conto 
com o apoio dos nobres pares na aprovação dessas duas humildades matérias. 
Ver. Fábio de Almeida:  Sei que o maior desafio de todas as gestões, principalmente no período do 
inverno, são as vicinais. Sobre as quadras de areia é muito importante que as comunidades tenham 
esse espaço para a prática esportiva, principalmente nos polos. Seria viável que fosse uma construção 
coletiva, ou seja, a prefeitura entra com o material e a comunidade ajudaria na mão-de-obra para 
realizar essas construções de quadras de areia. Conte com meu apoio, vereador Antonio. 
Ver. Railton da Silva: Parabéns Ver. Antonio pelas matérias. Peço autorização para assinar. 
Ver. Robson Santiago: Também concordo com a construção coletiva dessas quadras. Como as 
comunidades não tem uma área de lazer para compartilhar do espaço, a gente percebe da 
importância desse benefício. Muitas comunidades se propõem em ajudar sim. O executivo entra com 
o material e a comunidade entra com o serviço. Com certeza muitos vão de maneira voluntária. Na 
gestão do Chamon, a comunidade Bola Preta apenas recebeu o material e eles mesmo construíram. 
 

7. Requerimento Nº 057/2021, do Ver. Railton da Silva, requerendo que proceda reparos e 
expansão da iluminação pública da Vila São Cristóvão – Km 92. 

8. Requerimento Nº 058/2021, do Ver. Railton da Silva, requerendo reforma da quadra de 
futebol de areia da Vila São Cristóvão, no Km 92 da BR 010.  

Autor das matérias: Apresento dois requerimentos para a mesma localidade, uma vez que os 
comunitários têm nos procurados para que esses benefícios pudessem chegar até aquele povoado. A 
iluminação pública da região do Km 92 precisa de reparos urgentes. Os postes estão deteriorados, 
com uma possibilidade acontecer um grave acidente. Conversei com o Paulo e ele já sinalizou que irá 
fazer uma vistoria. Em relação a quadra de futebol, precisa de ser trocada a areia, pois a que foi 
colocada tem muitas pedras que acabam causando desconforto aos usuários. Conto com o apoio dos 
nobres colegas vereadores na aprovação desses dois requerimentos. 
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9. Requerimento Nº 061/2021, do Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a construção da 

ponte do rio da Volta da Perua, no PA Candiru. 
Autor da matéria:  Bom dia! Estou apresentando este requerimento porque houve uma cobrança da 
comunidade para a construção dessa ponte. O prefeito Artemes já está ciente do problema que a 
mesma se encontra, mas graças a Deus já sinalizou que será feito um estudo para que as pontes 
pequenas sejam construídas de concreto, assim evitam que todos os anos sejam feitas recuperações 
em pontes de madeira, apenas sejam dadas manutenção. Peço o apoio na provação desta matéria. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Paulo pela preocupação. Realmente temos muitas pontes 
para ser feitas e se essas menores forem feitas de concretos não terá necessidade de todo ano fazer 
essas reformas, pois sabemos que a maior dificuldade para a realização desses serviços é a aquisição 
de madeira, mas vamos continuar confiantes que essas obras sejam realizadas.  
 

10.  Requerimento Nº 062/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a reforma 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Fernando Guilhon – Distrito Novo Horizonte. 
Autor da matéria: Bom dia a todos. Estive visitando a escola Fernando Guilhon e percebi a 
necessidade de ser realizada esta reforma. Foi a primeira escola construída em Novo Horizonte e 
sempre aquele espaço é usando para diversas ações, por isso acredito que não só ela como as demais 
escolas estão necessitando de reformas e ampliações, sejam estuda a possibilidade de fazer essas 
reformas nesse período que não estão tendo aulas presenciais. Peço ao líder do governo que leve ao 
conhecimento do prefeito essa solicitação e na próxima sessão possamos obter respostas desses 
nossos pedidos. Obrigado. 
Ver. Railton da Silva:  Informo que o prefeito já nos comunicou que as reformas das escolas serão 
uma prioridade nesse momento. Eram os posto de saúde e agora serão as escolas. 
Claudenor Alves: Bom dia a todos. Peço para assinar no requerimento pela importância e parabenizo 
aos vereadores que apresentaram as matérias nesta sessão. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Francisco pela matéria apresentada. Peço para assinar. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade e aos 
vereadores que apresentaram matérias. Sabemos que temos muitas estradas para serem reformadas, 
mas nesse período do inverno está complicado, mesmo assim acredito que a gestão atual está 
fazendo sua parte e dentro da medida do possível as coisas vão se resolvendo. Um bom dia a todos. 

2. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Obrigado pela presença do gestor da Escola Clidenô, seja 
sempre bem-vindo.  Venho aqui pedir que o presidente possa providenciar as carteiras de 
identificação dos vereadores, uma vez que em alguns órgãos a gente precisa se identifica com algo 
que confirme que realmente somos vereadores e a carteira seria uma dessas identificações. Aqui 
venho fazer um alerta sobre as medidas mínimas de protocolo de saúde para a prevenção do 
Coronavírus. Temos presenciado muitas pessoas nas ruas e nos comércios sem o uso de máscaras, 
comércios sem a disponibilidade de álcool em gel na entrada e muita aglomeração. Não sou a favor 
que feche os comércios, mas que tenham os cuidados necessários para que o vírus não se prolifere 
ainda mais. Peço ao líder. Os casos aumentaram muito, mas muitas pessoas não estão valorizando a 
vida. Não admito esconder a realidade para da população, temos dados que não estão sendo 
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repassados com precisão. Que essa conscientização possa partir de todos e não somente de governo. 
 
3. VER. RAILTON DA SILVA: A nomeação ao líder do governo é uma responsabilidade muito 

grande, mas deixei ciente ao gestor municipal, que eu, enquanto líder preciso da parceria da gestão, 
pois sei que serei cobrado e consequentemente terei que trazer a esta Casa as respostas das 
demandas solicitadas por Vossas Excelências. Falando em pandemia, somos conhecedores de todos 
os protocolos de proteção que as pessoas sabem que o coronavírus realmente mata. Sou favorável 
que o comércio permaneça aberto, mas que tenha os cuidados necessários exigidos pela OMS. As 
pessoas devem ter consciência dos riscos que correm quando e aglomeram. Conversei com o 
secretário de saúde para vim a esta Casa prestar as informações necessárias sobre a situação da 
pandemia em nosso município e ele já confirmou presença. Sei que quando se fala em mudança não é 
fácil, e temos que ter consciência que precisa de tempo para que elas ocorram. A gestão atual propôs 
a mudança e o povo acreditou, mas não está sendo fácil e nem é possível mostrar em curto tempo. 
Infelizmente a população não quer esperar, mas somos conscientes que as mudanças não ocorrem do 
dia para noite. Temos 29 anos de Ipixuna e qual plano de desenvolvimento foi implantado neste 
município durante todo esse tempo? O prefeito ainda está se organizando, mas infelizmente há 
pessoas que não estão lutando para que o desenvolvimento ocorra, na verdade estão lutando para 
tomar o lugar do outro, isso não pode acontecer, pois quem perde com tudo isso é a população. Bom 
dia a todos. 
 

4. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabéns Ver. Railton pela sua apresentação como líder de 
governo. Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias. Mais uma vez reitero meus 
agradecimentos as pessoas que vieram acompanhar nossos trabalhos hoje. Digo ao Ver. Railton que 
se pelo menos o prefeito se abrir para o diálogo entre nós já será o suficiente para nos conceder um 
sim ou um não sobre as nossas matérias e demandas. Solicitei a secretaria desta Casa sobre a sanção 
dos projetos de Leis apresentados no mandato anterior para sabermos os que realmente foram 
sancionados. Parabenizo o gestor da escola, Clidenô, Sr. José, sinta-se sempre bem-vindo no Poder 
Legislativo e pode contar com o apoio nesta Casa, pois fomos eleitos para trabalhar pela população 
como um todo. Os vereadores Railton e Antonio são os representantes naquela comunidade, mas 
todos nós somos responsáveis por todo o município. Através do líder de governo nesta Casa, o 
secretário Municipal de saúde, João Fonseca virá no dia 07/04(amanhã) às 08hs prestar informações 
sobre a situação da pandemia em nosso município. Somente ele poderá nos informar sobre algumas 
dúvidas em relação a dados, vacinas, dentre outras situações em relação a pandemia. As 
aglomerações continuam e acredito que tem que haver mais fiscalização, principalmente nos finais de 
semana. Estou sendo muito cobrado pelas pessoas por diversas situações. Isso é preocupante porque 
refletem em nós que fomos eleitos para representar a população e cabe a nós dar uma resposta 
quando somos indagados principalmente em relação ao funcionamento e realização de eventos nesse 
tempo crítico em que estamos vivenciando. Temos que rever qual decreto está em vigência para que 
os órgãos de segurança possam tomar as providências cabíveis. Bom dia a todos e que amanhã 
possamos estar nesta Casa para mais um dia de trabalho. 

 
A Sessão Ordinária deu-se por encerrada pelo Presidente, Ver. Robson Monteiro Santiago, por 

não haver mais nenhuma pauta a ser discutida e em seguida convocou os Senhores Vereadores para a 
próxima sessão no dia 07 de abril de 2021, no plenário da Câmara Municipal, em horário regimental. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

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


