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16ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 16/06/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:15hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira  
                                               2º Secretário – Mardonio Jhones Martins Duarte(em exercício) 

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 
06. Railton da Silva. 

 
Vereadores Ausentes:  Antonio dos Santos Mendes e Francisco Valdeniso Freitas da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Neemias, 2,1-9 
 

 
EXPEDIENTES:  

 Ver. Railton da Silva:  Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Francisco Valdeniso da 
Silva, que por motivo de saúde não poderá participar da sessão. Desde já conto com a compreensão 
dos nobres colegas vereadores na aprovação da referida justificativa. Obrigado! 

 Ver. Robson Santiago:  Boa noite nobres colegas vereadores, funcionários e amigos que nos 
acompanham pela página de transmissão da Câmara Municipal! Quero aqui justificar a ausência do 
Ver. Antonio dos Santos Mendes. O mesmo está na comunidade Quiandeua e ao sair para a sede do 
município sua motocicleta apresentou problemas. Nesta oportunidade justifico também a ausência 
do Ver. Fábio de Almeida Sousa, pois participará de uma agenda com o Deputado Federal Hélio 
Leite, juntamente com os representantes dos Bombeiros Civil de Ipixuna do Pará. Desta feita, os dois 
vereadores acima mencionados, não poderão estar conosco nesta sessão. Obrigado! 

As justificativas receberam aprovação. 

 Ofício Nº 368/2021, do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando o Projeto 
de Lei Nº 015/2021, que institui a Cédula de Identificação funcional dos servidores da Guarda 
Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras providências.  

 
O Exmo. Sr. Presidente, registrou a presença do ex vereador Ireudo Alves, deu boas vindas e 

ressaltou da sua importância para o município de Ipixuna do Pará. 
 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 015/2021, que institui a Cédula de Identificação funcional dos servidores da 

Guarda Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras providências.  
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1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 

1. REQUERIMENTO Nº 151/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de uma quadra 
de futebol de areia no Bairro Cidade Nova(Peteca). 

2. REQUERIMENTO Nº 152/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a reforma do Posto de 
Saúde da Vila Genésio. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Agradeço a presença do ex-vereador Ireudo Alves que hoje 
está conosco acompanhando nossos trabalhos. Seja bem vindo. Agradeço a presença do Sr. Gilberto, 
funcionário na secretária de saúde. Sabemos que o esporte e o lazer são de extrema importância 
para nossa vida e hoje venho apresentar um requerimento para a construção de uma quadra de 
futebol de areia no Bairro Cidade Nova, mais conhecido como Peteca, por ser um Bairro novo e 
ainda desprovido de alguns benefícios. Visitando recentemente a Vila Genésio com a equipe de 
governo municipal, o que mais foi solicitado pela população foi a reforma do Posto de Saúde da 
referida vida. Sua estrutura está um pouco comprometida, com rachaduras em seus pilares, 
podendo assim causar até um desabamento. Vale ressaltar que naquela Vila a população não dispõe 
de um laboratório para as análises clínicas, também foi uma das reivindicações. Desde já conto com 
o apoio na aprovação desses meus dois humildes requerimentos. Obrigado 
Ver. Robson Santiago: Coloco-me a disposição para ajudar a escolher um nome para aquele bairro, 
pois muitas correspondências e talões de energia estão endereçados para o Bairro João Paulo II. 
 

3. REQUERIMENTO Nº 156/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a implantação de 
uma Casa Lotérica no Distrito Canaã. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Assim como apresentei na sessão passada este mesmo 
benefício para o Distrito Novo Horizonte, hoje estou requerendo para o Distrito Canaã, por entender 
da importância dessa Casa Lotérica aos moradores daquele Distrito e região. Graças a Deus está bem 
encaminhado e esperamos que o quanto antes seja executado essas solicitações. Com certeza o 
Distrito Canãa não estará sem representantes, pois assim como eu, acredito que meus colegas 
vereadores terão um olhar carinhoso por aquela população. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo Vossa Excelência, Ver. Paulo e esperamos ansiosos que esses 
benefícios possam chegar a esses Distritos o mais breve possível. 
 

4. REQUERIMENTO Nº 147/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
refroma e ampliação da Escola Manoel Fernandes, na Travessa 21. 

5. REQUERIMENTO Nº 153/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, solicitando a 
construção de uma ponte e reparos na vicinal de acesso a comunidade Tucumã. 

Autor das matérias: Boa noite a todos. Agradeço a Deus por estarmos mais uma vez cumprindo 
nosso dever de legislar em prol da população ipixunense. Venho hoje a este plenário apresentar 
esses dois requerimentos. Um requerendo a reforma da Escola na Travessa 21, por entender que 
muitas escolas necessitam urgentemente desses reparos. Desde o início da pandemia nenhuma 
escola recebeu reformas, então, o executivo poderia aproveitar que as aulas estão sendo remotas 
para iniciar essas obras. Espero que o Prefeito Artemes Oliveira se sensibilize e acione sua equipe 
para agilizar com esses trabalhos. Outro requerimento é sobre a via de acesso à comunidade 
Tucumã que se encontra em estado precário. Por isso estou requerendo reparos na vicinal, assim 
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como a construção de uma ponte, para tornar o trânsito no local mais seguro e acessível para todas 
as pessoas e meios de transportes variados. Conto com o voto favorável dos meus colegas 
vereadores. Obrigado! 

Os vereadores Gilson Sousa e Railton da Silva, pediram autorização para assinar nas 
matérias e parabenizaram ao vereador Mardonio Jhones pela preocupação e atuação como 
legislador. 
 

6. REQUERIMENTO Nº 154/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a Instalação 
da Sala da Cidadania em Ipixuna do Pará. 

7. REQUERIMENTO Nº 155/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, solicita que o Poder 
Executivo Municipal proceda a construção de um galpão para abrigar os veículos que se 
encontram estacionados no pátio da Secretaria Municipal de Obras, Travessa Rui Barbosa. 

Autor das matérias: Boa noite a todos e a todas. Em nome do Presidente da Casa saúdo a todos os 
vereadores. Agradeço ao ex-vereador Ireudo Alves e demais amigos que estão conosco nesta sessão. 
Sabemos que Ipixuna do Pará é campeão de assentamentos e no mandato do ex-prefeito José 
Orlando tinha uma Sala da Cidadania para atender nosso povo, mas faz muito tempo que não 
dispomos desta sala para o auxílio dos agricultores do município em serviços, como: Recepção de 
Declaração para Cadastro de imóvel Rural, certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Declaração de 
Aposentadoria, dentre outros serviços importantíssimos. Muitos assentados estão com problemas 
nos seus nomes e tendo uma sala de cidadania vinculado à secretaria de agricultura irá melhorar 
muito a vida dos nossos amigos assentados. Conto como apoio do prefeito para que o quanto antes 
seja executado este pedido e novamente seja Instalado a Sala da Cidadania em nosso município. O 
outro requerimento é sobre a situação em que se encontram os veículos estacionados no pátio da 
secretaria de obras. A gente percebe que a cada dia eles vão se deteriorando, pois estão expostos ao 
sol e chuva. Com a construção desse galpão para a retirada desses veículos para um local adequado, 
com certeza ajudará na conservação do patrimônio Público. Peço que me ajudem na aprovação 
dessas duas matérias de grande importância. Obrigado. 
Ver. Railton da Silva:  Sobre a sala da cidadania é muito importante esta sua matéria, nobre 
vereador Benício. Somos conhecedores que muitas pessoas saem daqui para buscar um documento 
da capital do Estado e muitas vezes sem nenhuma condição financeira. Com certeza essas matérias 
terão meu apoio. 
Ver. Robson Santiago:  Parabéns Ver. Benício pela sua luta pela em requerer novamente a 
Instalação da Sala da cidadania em nosso município. Os trabalhos foram iniciados e esperamos que 
essa sala funcione novamente o quanto antes. 
 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:   
1. PARECER Nº 006/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2021, de autoria do Ver. Gilson Sousa de 
Oliveira, que dispõe sobre o Título de Honra ao Mérito ao Pastor Manoel Wilson dos Anjos 
Mendonça, da Assembleia de Deus de Ipixuna do Pará. 

O Parecer Nº 006/2021 foi colocado em discussão, e não havendo manifestação de 
nenhum vereador, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Monteiro Santiago colocou-o em votação, 
sendo aprovado por unanimidade juntamente com o Decreto Legislativo Nº 002/2021. 
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PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Agradeço aos vereadores que apresentaram matérias 
e aos demais que contribuíram na votação. Agradeço ainda a participação dos nobres colegas 
vereadores pela presença na Sessão Solene de entrega do Título de Honra ao Mérito ao Deputado 
Federal Hélio Leite. Com certeza foi uma noite muito especial para todos nós e para o agraciado. 
Para finalizar, quero agradecer a todos os amigos e amigas que continuam acompanhando nossos 
trabalhos todas as quartas-feiras, pela página da Câmara Municipal, para nós é motivo de alegria, 
uma vez que a população está conhecendo o trabalho do vereador e o que realmente compete a nós 
vereadores. Meus sinceros agradecimentos. Desejo um bom retorno às nossas casas e uma noite 
abençoada por Deus.  

 
O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Monteiro Santiago, deu-se por encerrado os trabalhos 

do dia e convocou os Senhores Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 23 
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                                        Ver.  MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE 
                  1º Secretário                                                                                 2º Secretário, em exercício 
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 16ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA  
 Realizada em 16/06/2021  

 
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  

 


