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10ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05 DE MAIO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
 

 
Data: 05/05/2021 

 
Início: 18hs 

 
Término: 20:57 

 
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. Antonio dos Santos Mendes   
02. Benício da Conceição Braga  
03. Claudenor Alves da Silva  
04. Evandro de Lima Souza 
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Mardonio Jhones Martins Duarte 
07. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores Ausentes:  Railton da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo, 20,1-5. 

EXPEDIENTES:  

 Ver. Fábio de Almeida Souza:  Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Railton da Silva, 
que pela 3ª vez encontra-se infectado pelo novo corona vírus e precisará ficar em repouso para 
tratamento e recuperação.  

A justificativa foi aprovada por unanimidade.  

 Ofício Nº 346/2021, do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 008/2021, que autoriza o Poder Executivo a repassar aos Agentes Comunitários 
de Saúde e aos Agentes de Combate às endemias, incentivo financeiro adicional. 

 Ofício S/Nº/2021, do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando o PROJETO 
DE LEI Nº 009/2021, que dispõe sobre reajuste o Valor do Piso Salarial da Guarda Municipal de 
Ipixuna do Pará, e dá outras providências. 

 Moção de Apoio Nº 001/2021, de autoria do Vereador Railton da Silva, requerendo envio de 
Moção de apoio ao Projeto de Lei Nº 2.564/2020, que altera a Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de 
Enfermagem e da Parteira, que está tramitando no Senado Federal. 

  PROJETO DE LEI Nº 006/2021, de autoria do Vereador Robson Monteiro Santiago, que dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais e estímulos econômicos para empreendimentos que venham 
a se estabelecer no município de Ipixuna do Pará, e dá outras providências. 

 PROJETO DE LEI Nº 007/2021, de autoria do Vereador Robson Monteiro Santiago, cria o 
“Programa Saúde Rural Itinerante” no Município de Ipixuna do Pará, e dá outras providências. 

 PROJETO DE LEI Nº 010/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade na contratação de mão de obra 
do município de Ipixuna do Pará pelas empresas que irão prestar serviços neste município, e dá 
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outras providências. 

 PROJETO DE LEI Nº 011/2021, de autoria do Vereador Railton da Silva, dispõe sobre a 
denominação da USF -Unidade de Saúde da Família, João Batista Noberto da Comunidade Enalco.  
 

PARA ENCAMINHAMENTOS ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 006/2021, de autoria do Vereador Robson Monteiro Santiago, que dispõe 

sobre a concessão de incentivos fiscais e estímulos econômicos para empreendimentos que 
venham a se estabelecer no município de Ipixuna do Pará, e dá outras providências. 

2. Projeto de Lei Nº 007/2021, de autoria do Vereador Robson Monteiro Santiago, cria o 
“Programa Saúde Rural Itinerante” no Município de Ipixuna do Pará, e dá outras providências. 

3. PROJETO DE LEI Nº 008/2021, que autoriza o Poder Executivo a repassar aos Agentes 
Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às endemias, incentivo financeiro 
adicional. 

4. PROJETO DE LEI Nº 009/2021, que dispõe sobre reajuste o Valor do Piso Salarial da Guarda 
Municipal de Ipixuna do Pará, e dá outras providências. 

5. PROJETO DE LEI Nº 010/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade na contratação de mão de obra 
do município de Ipixuna do Pará pelas empresas que irão prestar serviços neste município, e 
dá outras providências. 

6. PROJETO DE LEI Nº 011/2021, de autoria do Vereador Railton da Silva, dispõe sobre a 
denominação da USF -Unidade de Saúde da Família, João Batista Noberto da Comunidade 
Enalco.  

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 085/2021, do Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a reforma 

da Unidade Básica de Saúde - UBS “Maria Raimunda”, na Comunidade Quiandeua.  
2. REQUERIMENTO Nº 086/2021, do Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a realização 

de obras de Pavimentação Asfáltica das principais ruas da Comunidade Quiandeua, bem como a 
construção de um CAIS para facilitar o embarque e desembarque de produtos e pessoas. 
Autor das matérias: Boa noite a todos. Apresento hoje essas duas matérias de grande importância 
para a comunidade Quiandeua e região. Assim como já houve várias reformas nas UBS do nosso 
município, também venho requerer que a UBS da comunidade Quiandeua possa receber essa 
reforma, garantindo mais benefícios e uma melhor assistência à saúde dos moradores da local e da 
região.  Em relação a pavimentação asfáltica nas principais da comunidade Quiandeua, justifico que 
essas famílias moram há muito tempo naquela comunidade e também pela necessidade de se 
promover saneamento básico local. Em se tratando do CAIS, vejo a necessidade dessa obra, no 
sentido de facilitar o acesso àquele povoado, que, sediado à margem do Rio Capim, precisa de 
estrutura adequada para o embarque e desembarque de produtos e pessoas com mais comodidade 
e segurança. Conto com o apoio na aprovação dessas duas matérias e que o gestor municipal possa 
ter um olhar carinhoso para aquela região. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo Vossa Excelência pela preocupação. Reconheço de perto a 
realidade da comunidade. Pode contar com meu voto favorável na aprovação de suas matérias. 

3. REQUERIMENTO Nº 087/2021, do Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a implantação 
do Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS na Unidade de Saúde do Centro. 

4. REQUERIMENTO Nº 088/2021, do Ver. Fábio de Almeida, solicita a implantação do SINE em 
Ipixuna do Pará. 
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5. REQUERIMENTO Nº 089/2021, do Ver. Fábio de Almeida, requerendo que disponibilize o 
prédio público onde funcionava o Banpara, para sediar as instalações do SINE, DCL, da Diretoria de 
Indústria e Comércio e da Associação Comercial de Ipixuna do Pará. 

6. Autor das matérias: Boa noite a todos! Sobre a implantação do CAPS, apresentei esse 
requerimento na gestão passada e estou reapresentando, pois não fui atendido. Temos pacientes 
que precisam de atendimento em outros municípios e infelizmente a locomoção dos mesmos deixa 
a desejar, pois sempre estão indo juntos com outros pacientes e para retornar às suas casas 
precisam aguardar o atendimento de todos que vão na mesma viagem do dia, tornando muito 
cansativo para os mesmos e tendo esse atendimento em nosso município, irá melhorar muito a vida 
desses pacientes que tanto necessitam de apoio. Sobre a implantação do SINE, é uma cobrança das 
empresas, pois eles alegam que em Ipixuna não tem um órgão que faz a coleta dos currículos para 
cadastramento de muitos jovens para o ingresso no mercado de trabalho. O SINE mais próximo do 
nosso município é em Paragominas, porém a gente precisa tornar o serviço mais acessível aos 
nossos cidadãos. Em relação ao prédio onde funcionava o Banpara, percebo que é um prédio que 
está fechado há alguns anos e sem nenhuma utilidade. Seria viável que o executivo pudesse ceder 
para funcionar outros órgãos que estão funcionando em prédios alugados. No caso sugeri que fosse 
disponibilizado para alguns serviços, especificados no requerimento Nº 089/2020. Peço que me 
ajudem na aprovação e que juntos possamos requerer uma devolutiva aos nossos pedidos junto ao 
Prefeito Municipal. Muito obrigado. 

Os Vereadores Benício Braga, Francisco Valdeniso, Gilson Sousa e Robson Santiago, 
parabenizaram o autor das matérias e pediram autorização para assinar.       
 

7. REQUERIMENTO Nº 083/2021, do Ver. Gilson Sousa, requerendo a pavimentação asfáltica da 
sede do Distrito Canaã e do Bairro Vila das Palmeiras. 

8. REQUERIMENTO Nº 084/2021, do Ver. Gilson Sousa, solicita que seja adquirido via recursos 
próprios ou através de convênio com órgãos da esfera estadual ou federal, um aparelho de 
Tomografia para rede hospitalar da cidade de Ipixuna do Pará, além de aparelhos de Ultrassom e 
Raio-X para instalação nos Distritos Novo Horizonte e Canaã.  
Autor das matérias: Em visita recentemente ao Distrito Canaã, os moradores mais uma vez fizeram 
essa reivindicação da pavimentação asfáltica, uma vez que as ruas daquele Distrito não se 
encontram com boas condições de trafegabilidades, sem contar que no período do verão a situação 
fica complicado com o excesso de poeira. Desta feita, venho requerer que o executivo possa olhar 
com carinho para o Distrito Canaã e execute esse requerimento, levando uma melhor qualidade de 
vida e autoestima das pessoas que ali residem. Peço anda que esse benefício possa se estender ao 
Bairro das Palmeiras. Em relação ao segundo requerimento sobre aquisição de aparelhos para a rede 
hospitalar do município, é exatamente por acompanhar de perto o quanto esses serviços de 
Tomografia, Ultrassom e Raio X são muito requisitados pela nossa população. No meu entendimento 
acho que nosso município já deveria dispor de seu próprio tomógrafo. Sei que o custo é alto para o 
município, mas será que os Deputados que nosso município ajudou elegê-los não tem condições de 
se unirem e adquirir esse aparelho? É chegada a hora de cobrarmos junto aos mesmos, porque 
muitos são eleitos e retornam ao nosso município de 4 em 4 anos. Conto com apoio para que juntos 
possamos buscar alternativas para adquirir esses tão preciosos benefícios à nossa população. 
Ver. Evandro de Lima:  Parabenizo o Ver. Gilson por apresentar requerimentos importantíssimos 
nesta Casa de Leis. A gente poderia sim, tentar com os Deputados ou Senadores uma emenda 
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parlamentar para adquirir esse tomógrafo. Sugiro que unificamos forças para que nas próximas 
eleições possamos apoiar um senador para que durante seu mandato a gente pudesse ficar fazendo 
essas cobranças de melhorias para nosso município. Deixo aqui essa sugestão.  Obrigado. 
Ver. Robson Santiago:  Vi esses dias uma matéria do executivo entregando um aparelho de 
ultrassom para nosso município. Isso foi fruto de emenda parlamentar do Deputado Hélio Leite. 
Ficamos muito triste quando um deputado ou senador tira uma votação expressiva e quando a 
gente precisa de um benefício como esse a gente fica sem saber a quem recorrer. Sabemos que 
temos um deputado que tirou muito mais votos em nosso município que o Deputado Hélio Leite e 
mesmo assim não tem uma obra em nosso município. Acho louvável sua sugestão, Ver. Evandro de 
fecharmos com um senador para juntos cobrarmos benfeitorias aos nosso povo. Peço autorização 
para assinar nas matérias. 

Os vereadores Francisco Vadeniso e Fábio de Almeida, parabenizaram o autor da matéria e 
pediram autorização para assinar. 

 
9.  REQUERIMENTO Nº 002/2021, Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a realização de 

reforma e revitalização da praça do Distrito Novo Horizonte, com instalação de brinquedos infantis, 
troca de lâmpadas e sua arborização.  

10.  REQUERIMENTO Nº 074/2021, do Ver. Robson Santiago, requer instalação de placas de 
identificação com o nome das ruas e avenidas da cidade e dos Distritos Novo Horizonte e Canaã. 

11.  REQUERIMENTO Nº 075/2021, do Ver. Robson Santiago, requerendo a construção da praça 
central(com academia ao ar livre) do Distrito Canaã. 
Autor das matérias:  Boa noite a todos. Esses dias fui procurado por algumas mães e me fizeram a 
reivindicação sobre a reforma do parquinho da praça do Distrito Novo Horizonte. Então aproveitei a 
matéria para requerer tanto a reforma e revitalização da praça, quanto a instalação de brinquedos, 
trocas de lâmpadas e arborização. O segundo requerimento estou reapresentando e é de muita 
significância. Quando o ex-prefeito Salvador Chamon fez a manutenção das ruas de Novo Horizonte 
fez a identificação de algumas ruas com as placas, mas infelizmente alguns erros. Os nomes estavam 
certos, mas em ruas erradas. Já ouvi falar que algumas transportadoras tem dificuldade para 
encontrar o endereço certo para entrega das mercadorias. Então, venho requerer mais uma vez que 
o executivo possa se sensibilizar e agilizar esse serviço de grande valia para a população e para quem 
visita nossa cidade. Minha outra solicitação é a construção da praça central no Distrito Canaã. 
Sabemos que essas construções nas comunidades representam grandes benefícios aos seus 
moradores, ainda mais com academia ao ar livre, proporcionando a quem utiliza mais uma opção 
para se manterem em forma, prática esta que muitas vezes é dificultada por faltar o devido serviço. 
Fica aqui os meus três requerimentos para que o Poder executivo venha analisar e dentro de suas 
receitas financeiras, executá-los. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores. Obrigado. 
Ver. Evandro de Lima: Agradeço pela oportunidade e parabenizo Vossa Excelência, Ver. Robson 
Santiago pela preocupação sobre a identificação das ruas da sede do município e dos Distritos. Fico 
muito feliz pelas matérias destinadas ao Distrito Canaã, um Distrito desassistido por muitos 
benefícios. Em relação a revitalização da praça, já deixo como sugestão que quando forem fazer essa 
revitalização que seja feito um cercado no local onde tem areias e que as crianças brincam, evitando 
assim o acesso de animais, como gatos e cachorros. Deixo meu apoio nas matérias. 
Ver. Francisco Valdeniso: Parabenizo o Ver. Robson Santiago pelos requerimentos apresentados. 
Aqui quero fazer uma cobrança e vou formalizar esse pedido junto ao executivo, pois já ouvi falar 
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que ainda estão licitando o processo sobre iluminação pública. No meu ponto de vista, a iluminação 
pública é uma prioridade e deveria ser uma das primeiras licitações e ser realizadas. É necessário 
que nós enquanto legisladores possamos acompanhar de perto esses processos. Peço autorização 
para assinar nas matérias. 

Os vereadores Antonio dos Santos, Fábio de Almeida e Gilson Sousa, pediram autorização 
para assinar nos requerimentos e em seguida parabenizaram o autor das matérias. 

12.  REQUERIMENTO Nº 090/2021, do Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
construção da ponte de acesso entre os Bairros Açaizal e João Paulo II. 
Autor da matéria: Boa noite a todos! Venho mais uma vez apresentar uma matéria que é de grande 
importância para os bairros Açaizal e João Paulo II. O acesso utilizado pelos moradores do Bairro 
Açaizal se dá por uma pequena ponte de madeira, que por sinal não se encontra em perfeitas 
condições de trafegabilidade. Desde já conto com o voto favorável dos nobres colegas vereadores 
para que juntos possamos unir forças para que nossos requerimentos possam ser executados ou que 
nos seja dado um retorno dos mesmos. Obrigado. 
Ver. Evandro Souza:  Agradeço a presença da Dra. Nilda e do representante dos ACS, Sr. Rafael. A 
gente entende que é inadmissível que na sede do município ainda há dificuldade de trafegabilidade, 
principalmente em se tratando de pontes para esse acesso. Imagina nas comunidades que estão 
longe da sede do município. Vejo que não estão realizando essas obras dentro da sede do município, 
imagina no interior. Espero que o Poder Executivo possa olhar com carinho para essa situação que 
está acontecendo com aquele povo sofrido. Seu requerimento tem todo meu apoio, Ver. Mardônio. 

 

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

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Boa noite a todos. Agradeço a presença do Pe. Fernando 
Dutra, da Sra. Antonia de Nasaré, Dra. Nilda e o nosso grande amigo e representantes da classe dos 
ACS e ACE, Rafael. Sejam sempre bem vindos a esta casa. Parabenizo aos vereadores pelos 
requerimentos apresentados, com certeza todos são para benefício da população ipixunense. Essa 
semana chegou uma informação da comunidade Balalaica que o Posto de saúde está sem água. 
Agora pergunto: como é que um local desse consegue realizar suas atividades sem o acesso a água, 
que é primordial para o nosso dia-a-dia? Fiz um documento ao executivo, mas infelizmente há muita 
morosidade em nossas licitações. Ver. Francisco, na gestão passada fiz uma solicitação para 
encaminhar ao legislativo os processos licitatórios realizados pelo executivo e esse ano já solicitei 
novamente, mas até a presente data, sem sucesso. Em nome da servidora Valdelina quero 
parabenizar todas as mães pelos seu dia, que será comemorado no próximo domingo. Minha 
mensagem de hoje é que quem tem sua mãe, que dê o verdadeiro valor enquanto está viva,  depois 
é só saudades. Aproveite ao máximo que puder para estar ao lado delas, porque depois que elas 
partem para junto do pai, não tem mais jeito. Um abraço a todos e muito obrigado. 

2. VER. ROBSON SANTIAGO:  Agradeço a presença do Pe. Fernando Dutra, da esposa do nosso 
vereador Claudenor, Sra. Antonia de Nasaré, Dra. Nilda e Rafael. Fiquem à vontade e sempre serão 
bem-vindos a esta Casa de Leis. Comunico que através do Projeto de Resolução, do Ver. Fábio de 
Almeida, foi alterado os dias e horários das nossas Sessões Ordinárias. Há muito tempo essa 
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proposta vinha sendo discutido e agora através da Resolução Nº 001/2021, as Sessões Ordinárias 
serão realizadas todas as quartas-feiras, às 18hs. Fizemos isso pensando na participação dos 
munícipes em nossas sessões, uma vez que muitos questionavam que o horário de 09hs era um 
horário em que todos estavam trabalhando. Essa mudança foi muito boa, mas infelizmente ainda 
não estamos convidando para que as pessoas compareçam nas sessões, mas que fiquem em casa, 
pois o momento é delicado. Esperamos que quando passar essa pandemia possamos ter a presença 
da nossa população assistindo nossas sessões. Parabenizo os nobres vereadores que apresentaram 
matérias nesta noite. Todas têm sua importância e significado, mas sempre em benefício da nossa 
população, porque todos os vereadores são focados no desenvolvimento do nosso município e não 
em interesse próprio. A gente apresenta bastante matérias porque entendemos que ainda há muita 
coisa a se fazer e a população espera que nos enquanto vereadores possamos buscar alternativas 
para suprir muitas necessidades em suas comunidades. Aqui venho lamentar duas percas que 
tivemos no Distrito em Novo Horizonte, meu ex-cunhado Clailton e o Sr. Orlando. Infelizmente os 
perdemos para o Covid. O Sr. Orlando sempre foi uma pessoa empenhada no grupo de carimbó no 
Distrito Novo Horizonte e ontem essa vida foi ceifada pela covid. Deixo meus sinceros sentimentos 
às famílias que tiveram que se separar fisicamente dos seus entes queridos. Venho pedir a 
população de Ipixuna do Pará, mas especificamente ao Distrito Novo Horizonte, que se cuidem. 
Usem máscaras, saiam só se necessário, pois no momento o Distrito Novo Horizonte está sendo o 
epicentro, ou seja, é em nosso Distrito que está concentrado o maior número de infectados pelo 
novo Corana vírus. Sabemos que as pessoas insistem em estar em ambientes onde aglomeram e 
ainda saem sem máscaras. Só nas últimas 3 semanas, perdemos 06 pessoas em nosso município. Já 
questionei sobre o boletim semanal da secretaria de saúde e principalmente da quantidade de 
pessoas mortas por esse vírus, em nosso município, nunca é atualizado. Não sei é pra dizer que está 
tudo bem ou se não é pra colocar medo nas pessoas. O boletim municipal é para informar a situação 
do nosso município e aí a gente fica sem saber os dados corretos. Peço que a secretaria municipal de 
saúde deixe a população informada em relação a esses dados. Em nome da minha mãe, que é uma 
bênção na minha vida, desejo um Feliz Dia das Mães. Temos que dizer e provar todos os dias o 
quanto elas são especiais e quanto a amamos. Muto obrigado pela presença dos meus colegas 
vereadores. Informo que após a Sessão, o Pe. Fernando irá se reunir com todos nós vereadores. Uma 
ótima noite a todos e convoco os Excelentíssimos Senhores Vereadores para participar da próxima 
Sessão Ordinária no dia 12 de maio de 2021, no plenário da Câmara Municipal, às 18hs. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

10ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 05/05/2021 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA 

 

Nº VEREADORES ASSINATURA 

1.  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

2.  
BENÍCIO DA CONCEIÇÃO  

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.  
RAILTON DA SILVA  

11.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 


