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15ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 09/06/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:01 

 
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. Fábio de Almeida Souza 
04. Evandro de Lima Souza 
05. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores ausentes:  Antonio dos Santos Mendes, Mardonio Jhones Martins Duarte e Railton da 
Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo 90,1:3. 
 

EXPEDIENTES:  

 Ver. Robson Santiago:  Boa noite a todos! Justifico as ausências dos Vereadores: Antonio dos 
Santos e Railton da Silva, os mesmos estão em uma agenda com a equipe do governo municipal na 
Vila Genésio, neste município e não foi possível chegarem a tempo para participarem da sessão. 
Justifico ainda a ausência do Ver. Mardonio Jhones. Aconteceu um problema mecânico em seu 
veículo quando estava retornando à Ipixuna, por isso não será possível estar conosco nesta sessão. 
Desde já conto com a compreensão dos nobres pares na aprovação das justificativas. Obrigado! 

As justificativas foram aprovadas por unanimidade 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 014/2021, de autoria do ver. Gilson Sousa de Oliveira, 
Institui o “Dia do festival do Açaí” da Igreja Assembleia de Deus do município de Ipixuna do Pará  
(COMIEADEPA), e dá outras providências. 

 
PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES:  

1. Projeto de Lei Nº 014/2021, de autoria do ver. Gilson Sousa de Oliveira, Institui o “Dia do 
festival do Açaí” da Igreja Assembleia de Deus do município de Ipixuna do 
Pará(COMIEADEPA), e dá outras providências. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 139/2021 – Vers. Gilson Sousa de Oliveira e Railton da Silva, requerendo 

a construção da Escola da Comunidade Macedônia. 
2. REQUERIMENTO Nº 140/2021 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a reforma geral da 

escola Antonio Marques, Bairro Vila Nova. 
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Ver. Gilson Sousa:  Boa noite a todos!  Eu e o Ver. Railton estamos requerendo do Poder Municipal a 
construção da escola da comunidade Macedônia, pelo fato da mesma encontrar-se em estado 
precário de conservação. Sua estrutura é de madeira e vem sofrendo com a deterioração do tempo. 
Esperamos do Poder Executivo atender esta reivindicação, garantindo assim um espaço digno para 
alunos e professores. Já aprovamos requerimentos que solicita a reforma de várias escolas e hoje 
estou dando entrada nesse requerimento pedindo que o Poder Executivo possa realizar a reforma 
da Escola Antonio Marques, Bairro Vila Nova. Seria muito importante aproveitar esse tempo em que 
as aulas estão sendo remotas, e para realizar essas reformas. Acompanhando as publicações nas 
redes sociais um professor fez uma publicação requerendo que o legislativo pudesse fazer essa 
cobrança ao Prefeito Municipal sobre a reforma dessa escola. Desde já conto com o apoio dos 
nobres pares na aprovação dessas tão importantes matérias. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo os autores das matérias. O momento é oportuno para que nossas 
matérias sejam atendidas. Estamos com fé que no segundo semestre as aulas serão presenciais e 
seria muito bom se essas reformas fossem feitas o quanto antes. Podem contar com meu apoio na 
aprovação das matérias em discussão. 
  

3.  REQUERIMENTO Nº 141/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, solicita a aquisição de uma caixa 
d’água de 5.000 litros e construção de sua respectiva estrutura na comunidade São Pedro 
D’água Branca. 

Autor da matéria: Boa noite a todos e a todos, em especial aos amigos que estão nos 
acompanhando pela página oficial da Câmara. Hoje tive a oportunidade de colocar essa matéria 
nesta Casa, uma vez que a comunidade São Pedro D’água Branca tem crescido muito nos últimos 
anos e o abastecimento de água não está sendo suficiente para atender a todos naquela localidade.  
Então, venho hoje requerer do Poder Público a aquisição de uma caixa d’água de 5.000 litros e 
construção de sua respectiva estrutura. Fica meu apelo aos nobres pares para que a gente possa 
aprovar este requerimento e requerer a execução deste benefício àquela comunidade. Muito 
obrigado! 
Ver. Francisco Valdeniso:  Seu requerimento é de suma importância, pois água é vida. Peço para 
subscrever na sua matéria. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Evandro pela matéria e peço para assinar com Vossa 
Excelência. Obrigado! 
 

4. REQUERIMENTO Nº 142/2021 – Vers. Robson Monteiro Santiago e Fábio de Almeida Souza, 
requerendo a construção da sede própria do Conselho Tutelar. 

5. REQUERIMENTO Nº 143/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção 
de sedes próprias para funcionamentos das secretarias municipais: Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e de agricultura. 

6. Ver. Robson Santiago: Sabemos e conhecemos a realidade do nosso município em relação 
essas mudanças de endereços das secretarias. Ipixuna do Pará está na 8ª legislatura e ainda vivemos 
na rotina de aluguéis de prédios para funcionar as secretarias municipais. Parabenizo o secretário 
Gleidson pela reforma que foi feita na secretaria de obras. Ficou muito bonita, mas infelizmente não 
é um prédio do município. Sabemos que muitas vezes umas secretarias trabalham em prédios 
impróprios que não apresentam as condições dignas para trabalhar. Temos várias secretarias que 
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não tem sedes próprias e hoje estou apresentando essa matéria no intuito que Poder Executivo 
possa buscar parcerias ou emenda parlamentar para que se construa as sedes próprias das 
secretarias municipais:  Educação, Saúde, Meio Ambiente e de Agricultura. Conto com o apoio na 
aprovação desses importantes requerimentos. Obrigado! 
Ver. Fábio de Almeida:  Parabenizo o Ver. Robson pelo requerimento que solicita a construção das 
secretarias municipais. Eu e o Ver. Robson Santiago estamos requerendo também a construção da 
sede própria do Conselho Tutelar, porque tenho acompanhado que constantemente esse órgão tem 
mudado de endereço. Estivemos reunidos com o Deputado Hélio Leite e ele se prontificou em 
contribuir com a construção da Sede própria do Conselho Tutelar. Ele está para contribuir com o 
nosso município e não podemos deixar de ir em busca dessas parcerias. Obrigado! 
Ver. Francisco Valdeniso:  Parabenizo os vereadores pelos requerimentos apresentados. Esperamos 
que de fato essas matérias venham ser executadas e que as secretarias tenham seus prédios 
próprios. Peço para assinar 
Ver. Gilson Sousa:  Parabéns nobres vereadores pelas matérias. Peço autorização para assinar. 
 

7. REQUERIMENTO Nº 144/2021 – Benício da Conceição Braga, requerendo a construção de 
uma escola na comunidade Ribeira. 

Autor da matéria:  Cumprimento a todos que estão acompanhando nossa sessão pelas redes sociais, 
aos meus colegas vereadores e funcionários. Esse meu requerimento é uma reiteração. No mandato 
passado eu e o Ver. Claudenor fizemos esse pedido e hoje estou novamente apresentado na 
esperança que o executivo possa tornar o sonho daqueles comunitários em realidade. Obrigado! 

Os vereadores Claudenor Alves, Gilson Sousa, Evandro de Lima e Francisco Valdeniso, 
contribuíram na defesa da matéria, parabenizando o autor e pedindo autorização para 
subscreverem 
 

8. REQUERIMENTO Nº 146/2021 – Ver. Fábio de Almeida Sousa, objetivando o retorno do 
Escritório da Equatorial energia/PA(antiga rede celpa) para o a sede do município. 

Autor da matéria: Infelizmente o local que essa empresa diz que deixou em nosso município,  
Copartes, não corresponde ao anseio da sociedade. Essa empresa não tem respeito algum com os 
seus consumidores. Devido à falta de qualidade de energia muitos eletrodomésticos estão 
queimando. A oscilação acontece com muita frequência. Convido todos os vereadores para 
marcarmos uma agenda no escritório do Equatorial na Capital do Estado, assim poderemos requerer 
que seja implantado novamente o escritório em nosso município. Desde já conto com o apoio na 
aprovação deste requerimento. Obrigado! 
Ver. Gilson Sousa: Parabenizo o autor da matéria e gostaria de sugerir que Vossa Excelência 
colocasse o nome de todos os vereadores no seu requerimento como uma forma de fortalecer ainda 
mais esse pedido tão crucial à população ipixunense. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Proponho aos nobres vereadores que formulamos uma agenda coletiva no 
escritório e que todos possam ir, pois o serviço dessa empresa é de péssima qualidade. Sabemos que 
essa decisão do retorno do escritório da equatorial em nosso município não depende do prefeito, 
mas podemos articular junto com o prefeito e irmos juntos ao escritório geral da Equatorial. Fui 
informado pela secretaria da Casa que o Projeto de Lei Nº 018/2018, que dispõe sobre a proibição 
do corte de energia nas sextas-feiras, sábados e domingos, assim como nas vésperas e dias de 
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feriados no município de Ipixuna do Pará, foi aprovado, mas não sancionado. Acredito que eles irão 
reenviar à esta Casa para ser aprovado. Vamos aguardar. Obrigado! 
 

O Ver. Fábio de Almeida sugeriu que o Projeto de Lei Nº 018/2018 fosse reapresentado e 
todos os vereadores assinassem juntos. 
 

9. REQUERIMENTO Nº 148/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
aquisição de uma ambulância para a comunidade BALALAICA. 

10. REQUERIMENTO Nº 149/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que 
determine a aquisição de um caminhão sonda para perfuração de poços artesianos aos 
agricultores do município. 

Autor das matérias:  o requerimento sobre o caminhão sonda é uma matéria muito importante, pois 
água é vida. Sabemos que se nosso município quiser adquirir esse caminhão, não será impossível. 
Que nosso prefeito analise com muito carinho e possa executar o quanto antes esses tão 
importantes requerimentos. Aproveito para pedir aos nobres pares que me ajudem na aprovação.  
 

11. REQUERIMENTO Nº 150/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, para que proceda reparos nas 
estradas vicinais de acesso ao Distrito Novo Horizonte, ligando às comunidades SÃO PEDRO 
D’ÁGUA BRANCA e RIBEIRA. 

12. Autor da matéria: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a 
presença da minha mãe, que para mim é um exemplo de ser humano. Seja sempre bem vinda e 
obrigada por ter contribuído para que eu pudesse estar nesta Casa representando a nossa 
população. Sabemos da atual situação na qual o município foi entregue ao novo gestor municipal 
Artemes Oliveira, principalmente com as estradas em péssimo estado de conservação e 
trafegabilidades, mas aos poucos estão sendo feitas as manutenções. Hoje dou entrada nesta Casa 
com esse pedido para que proceda reparos nas estradas vicinais de acesso ao Distrito Novo 
Horizonte, ligando às comunidades São Pedro D’água Branca e Ribeira. Peço voto favorável a esta 
matéria que será de grande importância para todas as pessoas que precisam trafegar por essas 
estradas. Muito Obrigado! 

Os Vereadores Benício Braga, Evandro de Lima Gilson Sousa e Robson Santiago 
parabenizaram o Ver. Paulo Sérgio, autor da matéria pela preocupação e trabalho que vem 
realizando em seu mandato, em seguida pediram autorização para assinar. 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:   

 Justificativa do Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2021, de autoria do Ver. Robson 
Monteiro Santiago, dispõe sobre a concessão do Título de Honra ao Mérito ao Ilmo. Sr. Pastor 
Antonio Silva, pelos serviços social e espiritual prestados à evangelização dos cidadãos deste 
município. 

 PARECER Nº 004/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2021. 
Ver. Robson Santiago: Agradeço a comissão de Justiça e Redação de Leis por expedir parecer 
favorável ao Projeto de Decreto Nº 001/2021, que concede Título de Honra ao Mérito ao Pastor 
Antonio Silva. O Pastor Antonio Silva pastoreia algumas igrejas em nosso município e na Igreja do 
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Distrito Novo Horizonte, na qual eu congrego, desenvolve um trabalho social e cultural muito bom. 
Sabemos que durante essa pandemia muitas igrejas precisaram limitar o número de participantes e 
o Pastor Antonio continuou levando a palavra de Deus. Peço o apoio na aprovação do parecer 
apresentado pela comissão. Obrigado! 

Após discussão no Plenário o parecer foi aprovado por todos os vereadores. 
 

 Moção de Aplausos Nº 01/2021, de autoria dos Vereadores Gilson Sousa de Oliveira e Robson 
Monteiro Santiago, em homenagem aos 110 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na 
pessoa do Pastor Manoel Wilson dos Anjos Mendonça, em Ipixuna do Pará. 

A Moção de Aplausos após ser colocada em discussão, recebeu aprovação unânime. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Inicio meu pronunciamento desejando saúde ao nosso 
gestor municipal que passou por uma cirurgia recentemente e está enfrentando uma batalha em sua 
recuperação. Infelizmente não está tendo condições físicas em realizar seus trabalhos como gestor, 
mas sei que Deus lhe dará uma boa e abençoada recuperação para assim continuar sua missão 
confiada por Deus e pelo povo. Agradeço a presença e parabenizo o Sr. Neles Pimentel, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente desta tão importante 
secretaria. A minha grande amiga e ex companheira de trabalho nesta Casa e hoje é chefe de 
Gabinete do Executivo Municipal, Rita da Silva, seja sempre bem vinda e pode contar com esse 
vereador para que juntos possamos continuar levando melhores condições de vida a nossa 
população. Volte sempre! Agradeço aos vereadores Antonio dos Santos e Railton da Silva que estão 
na Vila Genésio com a equipe de governo em reunião com os moradores locais. Para finalizar deixo 
aqui minha nota de pesar a toda família do Sr. Valdivino, que está sendo velado no Distrito Novo 
Horizonte. Que Ele descanse em paz. Boa noite a todos! 

2. VER. BENÍCIO BRAGA: Parabenizo todos os vereadores que apresentaram matérias. Quero 
aqui agradecer aos secretários municipais que tem dado uma atenção especial sempre que preciso. 
Isso é muito importante e fundamental para o desenvolvimento de um município. Dirijo-me ao Ver. 
Fábio de Almeida que também é enfermeiro neste município e sempre está nos informando sobre a 
situação do Covid em nosso município. Mas hoje venho perguntar como realmente está a situação 
dos casos de covid e por que não estão sendo mais divulgado os boletins? E como está a questão da 
imunização, principalmente dos nossos idosos? Obrigado! 

3. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Agradeço a Deus pelo dom da minha vida por ter me 
permitido assumir esta Vaga de vereador nesta Casa. Agradeço a presença de todos os amigos que 
aqui vieram participar em especial a presença da minha mãe que é um exemplo para mim. Se estou 
hoje como um dos representantes da população, devo também a ela e vou honrar essa confiança 
que foi depositada em mim. Parabenizo ao Ver. Fábio pelo requerimento sobre o retorno do 
Escritório da Equatorial para o a sede do município. Quero informar que hoje pela manhã tive uma 
reunião com o pessoal da Caixa Econômica sobre a possibilidade da implantação da Casa lotérica no 
Distrito Novo Horizonte, no qual solicitei através de requerimento. Infelizmente o que foi nos 
informado é que a gestão passada deixou um débito muito alto e poderiam sim executar a minha 
solicitação, mas após o pagamento da dívida. O que mais me deixou feliz foi ouvir o prefeito atual 
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Artemes Oliveira dizer que assumirá a dívida, se comprometendo em pagar o quanto antes. Isso é 
uma ótima atitude do prefeito e respeito pela nossa população. Muito obrigado e que Deus nos 
abençoe. 

 
4. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Agradeço a presença de todos que aqui vieram 

participar desta sessão. Aos secretários que estão com a gente nesta sessão, a Sra. Rita da Silva e o 
Sr. Neles Pimentel, sintam-se bem acolhidos entre nós. Agradeço ao prefeito por atender nossas 
demandas sempre que a gente solicita.  Minha gratidão pela vida da minha esposa, Leidiane 
Santiago que ontem completou mais um aninho de vida. Para mim é motivo de alegria estar ao seu 
lado durante tantos anos e que Deus me permita comemorar esta data com você por muitos e 
muitos anos. Em nome do Jandson, servidor desta Casa, agradeço aos funcionários que tem se 
empenhado em suas funções de servir e exercer suas atividades com competência e amor. Agradeço 
a todos que tem acompanhado nossas sessões pela página da Câmara. Fico muito feliz que está 
tendo muitas visualizações. Tivemos a ideia de transmitir as nossas sessões, uma vez que a 
participação dos munícipes era pouca. Sei que ainda não podemos permitir um número maior de 
pessoas participando, mas acredito que tudo isso vai passar, desde já meu muito obrigado. Hoje 
temos dois vereadores na Vila Genésio cumprindo uma agenda com os comunitários e levantando as 
demandas para que aqui possam apresentar e juntos possamos aprovar. Parabenizo todos os 
vereadores que apresentaram matérias e também aos que não apresentaram, mas contribuíram 
com a aprovação das mesmas. Isso é importante. Essa Casa precisa continuar trabalhando nesta 
mesma sintonia, parceria e determinação. Com certeza Vossas Excelências podem continuar 
contando com o nosso mandato para os auxiliarem na melhor maneira possível. Muito obrigado e 
que Deus nos dê um bom retorno às nossas casas 
 

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

Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 16 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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15ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

Realizada em 09/06/2021 
 

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  

 
 


