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14ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 02 DE JUNHO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 02/06/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:17 

 
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. Fábio de Almeida Souza 
05. Evandro de Lima Souza 
06. Mardonio Jhones Martins Duarte 
07. Paulo Sérgio de Andrade 
08. Railton da Silva. 

 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Salmo 124,1-7. 
 

EXPEDIENTES:  

 Justificativa do Projeto de Lei Nº 013/2021, de autoria dos Vereadores Fábio de Almeida 
Souza e Robson Monteiro Santiago, que institui a contratação de Jovem Aprendiz nas Empresas que 
prestem serviços terceirizados à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

 

 
PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES:  

1. Projeto de Lei Nº 013/2021, de autoria dos Vereadores Fábio de Almeida Souza e Robson 
Monteiro Santiago, que institui a contratação de Jovem Aprendiz nas Empresas que prestem serviços 
terceirizados à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 126/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a revitalização e 

Prolongamento da Orla do Rio Ipixuna, no trecho que vai da Avenida JK até a Avenida 
Presidente Vargas. 

2. REQUERIMENTO Nº 127/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a reforma do 
Microssistema de abastecimento de água da Comunidade Gleba 11. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Em nome do Presidente da Casa saúdo os demais 
vereadores e pessoas que estão acompanhando nossa sessão pelas redes socias. Esses dois 
requerimentos são de grande importância. Falando sobre a Orla do Rio Ipixuna, vale ressaltar que a 
mesma se encontra há anos abandonada. Os matos estão cobrindo boa parte da extensão, 
prejudicando a visão local e contribuindo para esconderijo de usuários de drogas, sem falar no seu 
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calçamento que praticamente já não tem mais. Diante dessas situações e outras, faz-se necessário 
proceder o projeto de revitalização e reordenação do referido espaço. Meu outro requerimento é 
sobre a reforma do microssistema de abastecimento de água na comunidade gleba 11, também 
venho pedir o apoio na aprovação. Obrigado. 
 

3. REQUERIMENTO Nº 131/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção de 
uma quadra de areia(também conhecida como vôlei de praia), no Bairro Residencial Cunha. 

4. REQUERIMENTO Nº 132/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, solicitando a recuperação 
asfáltica de todas as quadras do Bairro Residencial Cunha. 

Autor das matérias:  Em nome do Presidente, Ver. Robson Santiago, quero cumprimentar os 
vereadores, amigos que estão nesta sessão e todos que nos acompanham via facebook. Peço o 
apoio dos nobres pares na aprovação destas matérias de suma importância para o Bairro residencial 
Cunha e que juntos possamos continuar lutando pelo bem estar do nosso povo. Peço ao Exmo. Sr. 
Prefeito Artemes Oliveira que analise com carinho nossos requerimentos e possam executá-los, 
mesmo nós sabendo que será impossível executar todos, mas que dê prioridade. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago: Estive com o Ver. Mardonio visitando aquele Bairro e fizemos os 
encaminhamentos para proceder os reparos de iluminação na quadra, a qual encontra-se bastante 
deteriorada. Peço para subscrever. 
 

5. REQUERIMENTO Nº 137/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, para que proceda a 
construção da ponte do Bairro Parque Verde, que dá acesso ao Residencial Cunha, partindo da 
Avenida JK, margem direita da BR 010, próximo ao Terminal Rodoviário. 

6. REQUERIMENTO Nº 138/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
substituição da estrutura da rede de distribuição de água na comunidade 21. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! O requerimento da ponte dará um novo acesso a esses 
bairros e garantindo uma melhor locomoção de veículos e pessoas, principalmente com segurança. 
Esse benefício é para atender à reivindicação dos moradores locais. Sobre a construção da base da 
caixa d’água da 21, é interessante a história dos gestores em relação a chegada desse benefício: Um 
gestor construiu a estrutura, outro gestor colocou a caixa e o outro cavou o poço, mas até o 
presente momento nunca se emprenharam para que a água pudesse chegar as residências. A 
estrutura está toda montada, o que falta é somente a instalação da rede de distribuição para as 
casas e demais locais que necessitam desse tão precioso e essencial à vida, a água. Vale ressaltar que 
o pessoal da escola colocou uma bomba sapo, mas quando o poço seca, a escola fica prejudicada. Já 
encaminhei essa demanda para secretaria de obras e acredito que será solucionado em curto 
período de tempo, por entender que é um serviço simples de se resolver. Conto com o apoio dos 
nobres colegas vereadores na aprovação desses dois requerimentos. 
Ver. Gilson Sousa:  Ver. Mardonio, peço para subscrever em suas matérias por entender que esses 
munícipes necessitam desses benefícios nos quais Vossa Excelência está requerendo ao executivo. 
Ver. Robson Santiago: Estive com o Ver. Mardonio na comunidade 21. Realmente lá tem uma 
estrutura com caixa d´ água, um poço e a rede de distribuição toda feita, mas nunca funcionou. Com 
certeza isso é inédito. Tem tudo isso, mas não tem o principal, que é o abastecimento. Peço para 
subscrever nos seus requerimentos grande parceiro parlamentar Ver. Mardonio. Obrigado! 
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7. REQUERIMENTO Nº 120/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requer locação de trator de 
esteira para os agricultores das comunidades Quiandeua, Nanaí, Goiabal e outras. 

8. REQUERIMENTO Nº 128/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requer da administração 
Municipal a conclusão da instalação da telefonia móvel no Quiandeua. 

Autor das matérias:  O requerimento sobre locação do trator de esteira é para melhoria de vida dos 
agricultores da região, pois sabemos que a mecanização da terra garante muitas vantagens ao 
homem do campo. Hoje trago à esta Casa e peço que me ajude na aprovação para que este 
benefício possa chegar o quanto antes a aqueles agricultores. Para mim, seria histórico esse feito na 
região, pois o povo espera a muito tempo por esse benefício. Sobre a torre de celular na 
comunidade, foi uma obra iniciada na gestão passada, já tem a base e alguns equipamentos, mas 
ainda não está funcionando. Peço também ao Líder do governo que leve ao conhecimento do 
Prefeito nossas matérias para que aquelas famílias possam receber esses tão sonhados benefícios. 
Conto com o apoio dos meus colegas vereadores, muito obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Boa noite Sr. Presidente, nobres colegas vereadores. Parabenizo o ver. 
Antonio dos santos Mendes pelo requerimento sobre a telefonia celular. Hoje a gente faz 
praticamente tudo pela internet. Sabemos que a gestão passada tentou implantar esse serviço em 
várias comunidades, mas que infelizmente em algumas comunidades não estão funcionando. 
Acredito que o gestor atual irá olhar com carinho para essa situação. Em relação a contratação de 
trator de esteira, foi uma bandeira levantada pelo prefeito em sua campanha e que certamente 
cumprirá para que nossos agricultores possam ser beneficiados e assim aumentar suas 
produtividades. 

Os vereadores Benício Braga, Francisco Valdeniso, Gilson Sousa, Railton da Silva e Robson 
Santiago pediram autorização para assinar nas matérias apresentadas e parabenizaram o Ver. 
Antonio pelo trabalha realizado na região do Quiandeua. 

 
9. REQUERIMENTO Nº 133/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a instalação de 

torre de telefonia celular na Gleba 10 
10.  REQUERIMENTO Nº 134/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a reforma da 

Quadra de Futebol de areia da comunidade Gleba 10. 
Autor das matérias: Agradeço a Deus por estarmos reunidos em mais uma sessão. Uma das minhas 
matérias é na área do esporte, que é de suma importância para a Gleba 10. Sabemos que muitas 
quadras foram construídas na gestão anterior, mas que já estão necessitando de manutenções, uma 
delas é da Gleba 10. Venho também requerer para esta mesma comunidade a instalação de torre de 
celular, haja vista que lá possui uma cobertura excelente para a implantação desse serviço. Somos 
conhecedores que nesse tempo de pandemia os alunos estão ausentes das escolas e necessitam 
muito desse serviço para fazer as pesquisas das suas atividades escolar. Conto com o apoio na 
aprovação dessas duas importantes matérias. 
Ver. Robson Santiago: Informo aos meus nobres colegas que estive em Belém na semana passada 
no escritório da OI. Na oportunidade fui solicitar melhoria desse serviço em nosso município, 
principalmente para o Distrito Novo Horizonte, que por sinal é de péssima qualidade. A operadora OI 
foi a primeira instalada em nosso município, mas há algum o tempo esse serviço não está sendo 
satisfatório aos usuários. Infelizmente a minha visita foi sem sucesso, não tive o prazer nem de 
entrar no escritório da Oi, apenas protocolaram meu ofício e sem resposta até agora. Fazer 
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reclamação para a essa empresa podem ter certeza que continuaremos sem resposta, essa é a 
verdade. Conte com meu apoio Ver. Claudenor na aprovação de suas matérias. Obrigado! 
 

11.  REQUERIMENTO Nº 135/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção da ponte de 
acesso ao ramal da Dona Viana na Comunidade Bacabal. 

12. REQUERIMENTO Nº 136/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a reforma da Unidade da 
Saúde da Família Raimunda Bitencourt, centro de Ipixuna do Pará 
Autor das matérias:  Boa noite a todos! Sejam todos bem vindos. Estive na comunidade Bacabal 
visitando as famílias e tive a oportunidade de visitar o posto de saúde, um prédio muito bonito. 
Quero parabenizar a gestão anterior pela obra. Conversando com os moradores locais foi relatado 
da grande necessidade da construção da ponte na qual menciono no requerimento. É uma ponte 
que dá acesso às várias comunidades, mas que infelizmente se encontra impossibilitada de trafegar 
por ela. Como já tínhamos relato das condições da UFS Raimunda Bitencourt, hoje venho apresentar 
um requerimento solicitando urgentemente a reforma, por entender da necessidade. Obrigado! 

Os vereadores Antonio dos Santos e Gilson Sousa, pediram permissão para assinar nas 
matérias. 

 
13.  REQUERIMENTO Nº 124/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a implantação de 

uma Agência ou Posto de Atendimento Bancária no Distrito Novo Horizonte. 
14.  REQUERIMENTO Nº 125/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a construção do 

Destacamento efetivo da Polícia Militar do Distrito Canaã. 
Autor das matérias: Boa noite a todos! Somos conhecedores das dificuldades que passamos há 
muitos anos no Distrito Novo Horizonte no que diz respeito a falta de uma agência bancária para 
realização de serviços à população. Tudo a gente tem que se deslocar à sede do município. O pior é 
que muitas pessoas não tem nem o dinheiro da passagem, por isso estou requerendo que pelo 
menos uma casa lotérica seja instalada em nosso Distrito, garantindo assim mais tranquilidade e 
comodidade aos seus moradores. O policiamento do Distrito Canaã sofre com a precariedade das 
instalações de seu alojamento, por isso estou requerendo que o Poder Público possa o quanto antes 
realizar a construção desse destacamento no Distrito Canaã, possibilitando importante e necessário 
reforço nas atividades dos membros dessa honrosa corporação. Muito obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Sou solidário aos requerimentos do nobre ver. Paulo Sérgio. Sabemos que é 
uma súplica de todos nós a construção de uma agência bancária naquele Distrito. Infelizmente 
continuamos desprovidos de tal benefício. Parabenizo pela iniciativa. Peço autorização para assinar. 
Ver. Fábio de Almeida:  Parabéns Ver. Paulo Sérgio pelos requerimentos. Na minha opinião, seria 
muito importante que pelo menos tivesse uma casa lotérica no Distrito, já ajudaria muito a 
população. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o autor pelas matérias. É um relato verídico, Ver. Paulo, sei que 
não será fácil, mas não será impossível a tão sonhada agência bancária ou mesmo uma Casa Lotérica 
em nosso Distrito. Deixo meu apoio em suas matérias e peço para assinar. 
 

15. INDICAÇÃO Nº 004/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, para que o Prefeito Municipal 
elabore Projeto de Lei que demande instituí a Carteira de Identificação da Guarda Municipal 
de Ipixuna do Pará. 
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Autor da matéria: Estou solicitando que o executivo elabore esse Projeto, pelo fato de não ser 
competência de o Legislativo elaborar esse tipo de projeto. Até tentei através de Projeto de Lei, mas 
não foi possível, então solicito que o executivo tome essa inciativa e encaminhe a esta Casa para que 
possamos aprovar e garantir essa Carteira de Identificação aos membros da Guarda Municipal. 
Conto com o apoio dos colegas vereadores na aprovação desta Indicação. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o Ver. Paulo Sérgio pela persistência em conceder esse benefício 
à nossa Guarda Municipal. Esperamos que o executivo possa encaminhar o quanto antes esse 
Projeto e juntos possamos aprovar. Obrigado!  
 

16.  REQUERIMENTO Nº 129/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a perfuração 
de um Poço artesiano na Comunidade São João Batista, no Maracaxi. 

17.  REQUERIMENTO Nº 130/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção 
de uma Quadra de futebol de areia na Comunidade Santa Maria do Bacuri. 

Autor das matérias: Estou reiterando a matéria sobre a perfuração do poço na comunidade São 
João Batista porque essa comunidade ainda não dispõe de água potável de qualidade. Infelizmente 
ainda utilizam água de igarapé, situação que nos preocupa, pois isso pode gerar doenças à 
população. A construção de uma quadra de futebol na comunidade Maracaxi é um anseio daqueles 
comunitários, especialmente dos jovens que são carentes de um espaço para a prática esportiva. 
Peço o voto favorável dos nobres colegas vereadores na aprovação dessas duas matérias. Sabemos 
que não requerer muitos recursos para a execução, por isso acredito que o Prefeito Municipal 
Artemes Oliveira não medirá esforços para executá-los. Obrigado! 

Os Vereadores Antonio dos Santos, Francisco Valdeniso, Gilson Sousa e Railton da Silva 
pediram autorização para assinar nas duas matérias. 

 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:   
 

 PARECER Nº 003/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Nº 004/2021, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as Entidades 
Qualificadas como Organizações Sociais, Cria o Programa Municipal de Publicização e a Comissão 
Municipal de Publicização e dá outras providências. 
Ver. Fábio de Almeida: Sou favorável a essas organizações, ou seja, a gente aprova e fazemos a 
nossa parte de fiscalizar as firmas que virão prestar serviços em nosso município. 
Ver. Francisco Valdeniso:  Quero aqui enfatizar que antes do legislativo fazer a readequação ao 
projeto, meu voto era contrário, mas com a nova redação e análises junto à comissão, meu voto é 
para aprovar o projeto de Lei. 
Ver. Evandro de Lima:  Essa é uma matéria que já está tramitando a várias semanas e parabenizo a 
comissão pela análise. Sabemos que com a aprovação desse projeto de lei, as contratações de novos 
funcionários serão certas. Meu voto é favorável. 
Ver. Railton da Silva: Inicialmente parabenizo a comissão na qual o projeto estava tramitando. Nesta 
oportunidade agradeço e parabenizo aos advogados do Executivo e Legislativo pela análise 
minuciosa ao projeto e expedido o parecer jurídico para que a comissão pudesse elaborar seu 
parecer. Hoje estamos colocando em votação e com certeza essa matéria será aprovada. Obrigado! 
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Ver. Robson Santiago: O Projeto chegou a esta Casa de uma forma que não tinha condições de ser 
aprovado. Parabenizo os membros da comissão de justiça pela análise ao referido projeto. Externo 
minha gratidão ao Dr. Elvis Ribeiro, advogado desta Casa, que fez uma reformulação do projeto, ou 
melhor ele elaborou um novo projeto para que o executivo pudesse reenviar a esta Casa. Entendo 
que precisamos a fazer jus naquilo que fomos eleitos, que é fiscalizar e que possamos estar próximos 
dessas empresas que prestarão serviços ao nosso município. Já antecipo que sou favorável ao 
parecer. 

O Parecer Nº 003/2021, após discussão no plenário, foi aprovado por unanimidade, 
juntamente como Projeto de Lei Nº 004/2021. 

 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Parabenizo o governo municipal por um benefício 
atendido recentemente. Agradeço aos Vereadores Fábio e Railton, ao Chiquinho e o pessoal da 
saúde que nos deram um apoio para ajudar no atendimento a um paciente e grande amigo. Graças a 
Deus deu tudo certo, por isso estou aqui para dizer o quanto fiquei grato por esse apoio. Estou aqui 
para também apoiar a gestão municipal no que diz respeito aos benefícios que vierem destinados à 
nossa população. Tudo e qualquer projeto que for encaminhado a esta Casa para o desenvolvimento 
do nosso município, serei de parecer favorável, pois quem ganha é a população. Boa noite a todos. 

2. VER. EVANDRO DE LIMA: Agradeço a presença da minha esposa Maria Leticia que está 
participando desta Sessão, aos amigos que vieram nos visitar e a todos que nos acompanham nas 
redes socais. Parabenizo e agradeço ao Presidente desta Casa, Vereador Robson Santiago por 
conceder nossas carteiras de identificação como vereador e demais itens que nos identificam nesta 
função de parlamentar. Agradeço ao prefeito Municipal pelas obras já realizadas em tão pouco 
tempo de seu mandato. Aqui venho externar meus agradecimentos também ao Secretário de Obras 
e amigo Gleidson Silva pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente desta conceituada secretaria. 
Boa noite a todos. 

3. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA:  Quero aqui agradecer ao presidente da IOEPA, na pessoa 
do Jovem Jorge Panzera por ter disponibilizado diversos livros às escolas do nosso município: Adélia 
Sodré e Antonia Waldivino. Foram solicitações feitas na gestão passada pelos ex-gestores José 
Wilton, Maria Valdelina, Gledsmeyre e Patrícia Soraya. Deixo meus sinceros agradecimentos à essa 
pessoa pela doação. Esses livros farão parte das bibliotecas das referidas escolas e que serão úteis 
na aprendizagem dos nossos alunos. Boa noite! 

4. VER. RAILTON DA SILVA: Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. 
Aconteceu nesse último final de semana uma situação que a gente precisa enquanto parlamentar 
nos unir e fazer algo não só pela população, mas por nós também que somos consumidores. A 
Equatorial, responsável pela distribuição de energia em nosso Estado, nesse final de semana fez um 
trabalho de suspensão de energia nas propriedades que estavam com débitos, só que somos 
conhecedores que foi sancionada a Lei Nº 14.015/ 2020 que proíbe o desligamento de serviços 
públicos como água e energia elétrica nas sextas-feiras, fins de semana, feriados e vésperas de 
feriados. Infelizmente a equatorial não levou em consideração uma lei e prejudicou muitas pessoas, 
inclusive um consumidor de uma padaria que teve que retirar tudo de seu ponto comercial para 
evitar que estragasse e lhe causasse um prejuízo maior. A gente repudia esse ato da equatorial. Ela 
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feriu uma Lei federal e um decreto Estadual. Agradeço ao esforço do prefeito municipal pela 
construção de 07 pontes e recuperação das estradas nesses cinco meses de mandato. Com certeza 
os trabalhos irão fluir muito bem após esse inverno e coisas melhores virão. Aguardamos boas 
respostas sobre os nossos requerimentos. Uma abençoada noite a todos! 

5. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias. 
Estive na região do Rio capim e assim como as demais visitas que faço constantemente também 
deixei meu mandato a disposição. Ver. Railton, no mandato passado, aprovamos um Projeto de Lei, 
apresentado pelo Ver. Jean, alinhado a Lei Federal sobre o desligamento de energia em 
determinados dias, mas não sei se foi sancionado. Vamos verificar. Fica aqui também meu repúdio a 
rede equatorial. É uma energia de péssima qualidade. Vale ressaltar que há anos a gente não tem 
um escritório para que possamos resolver as pendências em relação ao fornecimento dessa energia. 
Agradeço aos nossos funcionários que estão transmitindo nossas sessões todas as quartas-feiras e 
aos demais que tem demonstrado compromisso em suas funções. Agradeço a presença de cada um 
que veio participar e aos que estão acompanhando em suas residências. Que Deus nos abençoe e 
nos dê um bom retorno às nossas casas. Obrigado! 

 
Nada mais havendo a ser discutido na sessão, o Exmo. Sr. Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 09 de junho de 2021, às 18hs, no 
plenário da Câmara Municipal. 
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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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14ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

Realizada em 02/06/2021 
 

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  

 


