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17ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JUNHO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

Data: 23/06/2021 Início: 18:00hs Término: 19:56hs Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza(em exercício) 
                                               2º Secretário – Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Mardonio Jhones Martins Duarte 
03. Paulo Sérgio de Andrade 

Vereadores Ausentes: Benício da Conceição Braga, Claudenor Alves da Silva, Fábio de Almeida 
Sousa, Gilson Sousa de Oliveira e Railton da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Evandro de Lima Souza, Salmos 40, 1-7. 

EXPEDIENTES:  

 Ver. Robson Santiago: Boa Noite nobres Vereadores, funcionários, visitantes e amigos que 
nos acompanham via facebook. Justifico as ausências dos Vereadores: Ver. Claudenor Alves da Silva, 
que está hospitalizado na Capital do Estado em tratamento de saúde após um princípio de infarto; 
Ver. Fábio de Almeida Souza, está em plantação no Hospital do nosso munícipio e o Ver. Gilson 
Sousa de Oliveira não está se sentindo bem de saúde e precisou ficar em repouso. Com a 
compreensão dos nobres colegas vereadores, agradeço desde já os votos favoráveis as estas 
justificativas. Muito obrigado! 

As justificativas receberam aprovação unânimes. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 016/2021, apresentado por todos os vereadores, que dispõe 
sobre a proibição do corte de energia(luz) nas sextas-feiras, sábados e domingos, assim como nas 
vésperas e dias de feriados no município de Ipixuna do Pará. 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 

 Projeto de Lei Nº 016/2021, apresentado por todos os vereadores, que dispõe sobre a 
proibição do corte de energia(luz) nas sextas-feiras, sábados e domingos, assim como nas vésperas e 
dias de feriados no município de Ipixuna do Pará. 

As justificativas receberam aprovação unânimes. 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1.  REQUERIMENTO Nº 157/2021 – Vers Fábio de Almeida Souza e Robson Monteiro Santiago, 

solicitando a revitalização do Estádio Municipal, com manutenção do gramado e sua 
drenagem, reparos nos banheiros, arquibancadas, iluminações e demais estruturas 
necessárias. 

Ver. Robson Santiago: Falando em revitalização, desde o ano passado fomos informados que o 
Deputado Federal Hélio Leite, disponibilizou uma emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 
para a revitalização do Estádio Municipal em nosso município. Somos conscientes que esse valor não 
dará para suprir a revitalização geral, mas o valor foi destinado para a manutenção da iluminação, 
pois a algum tempo não está havendo jogos noturnos e nenhum evento cultural devido os sérios 
problemas na parte elétrica do estádio. Então, apresentamos esta matéria na esperança que o 
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gestor municipal possa olhar com carinho para aquela área esportiva tão importante à nossa 
população e realizar o quanto antes a revitalização geral. Muito obrigado! 
 

2. REQUERIMENTO Nº 160/2021 – Vers. Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Robson 
Monteiro Santiago, requerendo a iluminação, sistema de fornecimento de água do cemitério 
do Distrito Novo Horizonte, além da aquisição de uma área maior para a expansão do referido 
campo santo. 

Ver. Francisco Valdeniso:  Agradeço a Deus por estarmos reunidos em mais uma Sessão Ordinária. 
Em nome da minha chefe de Gabinete Nicinha, saúdo a todos os visitantes que estão 
acompanhando nossa sessão. Sabemos da importância de manter os campos santos limpos e 
cuidados, uma vez que as pessoas que foram enterradas merecem respeito. Hoje estamos 
requerendo estes benefícios para o cemitério do Distrito Novo Horizonte e desde já conto com o 
apoio na aprovação dessa nossa matéria. Muito obrigado!  
Ver. Evandro de Lima: No uso da minha fala é somente para parabenizar aos autores da matéria e 
solicitar autorização para assinar. 
Ver. Robson Santiago: Essa mesma matéria foi apresentada na gestão passada e acredito que em 
outras que antecederam, mas que até agora sem êxito. Com certeza, além da conservação daquele 
espaço santo a iluminação é muito importante. Falo isso porque já houve a necessidade de realizar 
sepultamentos a noite e tiveram que ligar os faróis dos carros pelo fato de não haver iluminação no 
referido cemitério. Outra situação é a questão do espaço para sepultamento, já está pequeno. 
Aquele cemitério é cercado pela fazenda do Sr. Rui Moreira e não sabemos se ele vai vender uma 
parte ou ceder para o município, mas a verdade é que já precisa pensar na expansão daquele 
espaço. Peço que nos ajudem na aprovação desta matéria. Obrigado! 
Ver. Paulo Sérgio:  Boa noite a todos! Conversando com minha mãe, fui informando que esse pedido 
também foi aprovado quando ela era vereadora, então percebemos que essa reivindicação já vem 
sendo feita há muitos anos. Parabéns aos nobres vereadores pela matéria e peço autorização para 
assinar. 
 

3. REQUERIMENTO Nº 161/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
conclusão da obra de um poço artesiano na Travessa 13, para irrigação das hortaliças do 
Projeto SIMAF e fornecimento de água portável para as famílias do entorno. 

4. REQUERIMENTO Nº 162/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
reforma da Casa do professor da Travessa 13. 

Autor das matérias: Em relação a conclusão do poço artesiano na Travessa 13, venho solicitar 
porque o poço foi cavado, mas não continuaram com a obra para que houvesse o fornecimento de 
água. Este benefício suprirá a carência da horta local, que necessita de irrigação todos os dias e das 
residências que terão o fornecimento regular. Em relação a reforma da Casa do professor da 
travessa 13, a mesma está em total abandono. Essa casa abriga os profissionais da educação lotados 
na escola Palheta Batista. Peço que o gestor municipal, junto com o secretário de obras, possa 
proceder a reforma deste espaço tão importante aos nossos professores. Obrigado! 
Ver. Paulo Sérgio de Andrade: Parabenizo o autor do requerimento e peço autorização para assinar. 
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5. REQUERIMENTO Nº 163/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
de uma ponte sobre o Rio Joíra, que dá acesso às comunidades Quiandeua, Goiabal e Nanaí. 

6. REQUERIMENTO Nº 164/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a perfuração 
de poços artesianos no Bairro Novo da Vila Genésio e outro na comunidade Betânia. 

autor das matérias:  Boa noite a todos e a todas! Em nome do Presidente desta Casa, Ver. Robson 
Santiago, saúdo a todos que estão participando desta sessão e acompanhando nossos trabalhos 
todas as quartas-feiras pela página oficial da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. Sabemos que o 
acesso por pontes é uma característica de nossa região, dado o grande número de rios e igarapés 
que cortam nossas terras, por isso a construção e recuperação dessas pontes é essencial, dando 
direito aos nossos ribeirinhos a se locomoverem todos os dias. Em visita no Bairro Novo da Vila 
Genésio, presenciei a carência de um sistema de abastecimento de água, não só lá, mas na 
comunidade Betânia, atendendo assim os moradores que necessitam usufruir desse líquido tão 
precioso à vida, que é a água. Conto com o apoio dos meus colegas vereadores na aprovação dessas 
matérias e que o Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Artemes Oliveira possa atender esses 
nossos pedidos e assim garantir dias melhores a nossa população. Obrigado! 

 
7. REQUERIMENTO Nº 167/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a reforma e 

ampliação da Escola da Comunidade Massaranduba. 
8. REQUERIMENTO Nº 168/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 

uma praça na Comunidade Gleba 10. 
Autor das matérias: Essas duas matérias são de grande importância para nossos comunitários da 
gleba 10 e Massaranduba. A escola da comunidade Massaranduba se encontra em situação precária, 
necessitando urgentemente de uma reforma. Apresento também um requerimento ao executivo 
para que possa construir uma praça na comunidade Gleba 10, levando em consideração por ser uma 
comunidade que tem uma população grande e que aparentemente parece está abandonada. Para o 
lazer dos comunitário há apenas um campo de futebol com área de lazer e uma quadra de areia, 
mas necessitando de reparos para melhor uso. Com certeza a construção dessa praça irá contribuir 
para o crescimento da referida comunidade. Com certezas nossas matérias chegarão ao 
conhecimento do prefeito Artemes Oliveira e irá nos dá um retorno. Sei que posso contar com o 
voto de Vossas Excelências em minhas matérias. Obrigado! 
 

9. REQUERIMENTO Nº 168/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
instalação de painéis solares para a implantação da energia solar fotovoltaica nos prédios 
públicos de Ipixuna do Pará. 

Autor da matéria: Apresento este requerimento pensando na economia dos cofres públicos, pois 
sabemos que o consumo de energia dos prédios públicos é alto, sem contar que é de péssima 
qualidade. O Executivo pode até fazer um financiamento no banco para custear a instalação desses 
painéis de placa de solar, basta boa vontade. Seria muito bom se o executivo fizesse um estudo em 
relação a essa proposição e quem sabe futuramente executasse esse nosso pedido, pois o município 
só tem a ganhar. Deixo a disposição dos nobres colegas vereadores, caso queiram assinar na 
matéria. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Parabéns Ver. Mardonio pela matéria. Sugiro que Vossa Excelência apresenta 
este pedido como uma Indicação de Projeto de Lei, porque depois que for transformado em Lei 
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todos os gestores terão que fazer valer a referida lei. Peço para assinar na matéria. 
 
Os vereadores Antonio dos Santos, Evandro de Lima e Paulo Sérgio parabenizaram o autor 

da matéria pela importância do benefício, pediram autorização para assinar.  
  

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  O Plenário VOTOU E APROVOU: 

1. PARECER CONJUNTO Nº 004/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de 
Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, opinando favorável ao PROJETO DE LEI Nº 
005/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, que dispõe sobre a inclusão do 
Programa Artes Marciais nas Escolas Municipais. 
 

Ver. Robson Santiago: Esse Projeto de Lei apresentei na legislatura passada. Sabemos que as artes 
marciais estimulam o desenvolvimento de várias habilidades. Essa prática traz muitos benefícios 
para a saúde física e mental das crianças. Por meio das modalidades, elas aprendem a compartilhar 
valores, experiências e desenvolvem vários tipos de habilidades. Em nosso município temos vários 
professores que trabalham as artes marciais e se esse programa foi incluso nas escolas do nosso 
município, ajudará muito nossos alunos. Temos o Parecer Jurídico favorável, então cabe ao 
executivo tornar lei esta matéria para que quando as aulas retornarem no 2º semestre esse 
programa possa ser praticado em nossas escolas. Peço aos nobres colegas que aprovem comigo esta 
matéria. Obrigado. 

O Ver. Francisco Valdeniso falou da importância da execução da matéria e parabenizou o 
Ver. Robson Santiago por ter reapresentado o projeto que irá beneficiar todos os alunos da rede 
municipal de ensino. 

O Parecer Conjunto Nº 004/2021 foi colocado em votação, recebendo aprovação unânime 
juntamente com o Projeto de Lei Nº 005/2021. 

 

2. PARECER Nº 005/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
PROJETO DE LEI Nº 006/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, dispõe sobre a 
concessão de incentivos fiscais a se estabelecer no município de Ipixuna do Pará. 
 

Ver. Robson Santiago: O Projeto de Lei frisa sobre empreendimentos/empresas que venham a se 
estabelecer em nosso município. Sabemos que o único órgão empregador em nosso município é a 
prefeitura e sei ainda que cada vereador sofre com os constantes pedidos de emprego, mas 
infelizmente a prefeitura não consegue suprir essa carência. Estamos na 8ª legislatura e todos os 
gestores pregaram e continuarão pregando em palanques sobre a geração de emprego e renda. 
Infelizmente há vários fatores que impedem que as empresas se instalem em nosso município, como 
por exemplo a péssima energia que temos. Apresento esse projeto para que esses discursos saem 
dos palanques e as oportunidades realmente cheguem para o nosso povo. Esse projeto é o desejo 
sincero do meu coração e que de fato nosso município se desenvolva econômica e financeiramente. 
Muito obrigado! 
Ver. Mardonio Jhones:  Parabéns vereador Robson Santiago pela matéria. Com certeza terá meu 
voto favorável e vamos torcer para que esta lei seja sancionada. 
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PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. EVANDRO DE LIMA: Hoje aprovamos requerimentos e projetos de leis de grande 
importância para o nosso município e o nosso gestor com certeza irá analisá-los para que 
futuramente nosso povo possa continuar sendo beneficiado. Agradeço ao Prefeito Artemes Oliveira 
pela serenidade com o povo da Zona Rural. Sábado presenciei a entrega da ponte da comunidade 
Volta da Perua. Os comunitários ficaram felizes com o benefício. Vale ressaltar que outras pontes 
estão sendo construídas, garantindo assim um acesso de qualidade para quem precisar trafegar 
diariamente. Finalizo parabenizando a gestão do nosso Município, Artemes Oliveira e José Carlos 
Antunes e o Secretário de Obras, Sr. Gleidson pelos trabalhos que vem desenvolvendo ao longo 
desses seis meses de mandato. Já foram entregues dez pontes de acesso às comunidades e tenho 
certeza que com a chegada do verão muitas estradas serão recuperadas e o acesso tornará mais 
satisfatório. Muito obrigado! 

 
2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Agradeço a Deus por mais uma sessão realizada, aos 

vereadores pela presença, aos funcionários pelos trabalhos realizados nesta Casa e principalmente 
aos amigos que continuam acompanhando nossas sessões semanalmente através da página oficial 
da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. Ontem houve um evento em Paragominas na IFPA – 
Instituo Federal do Pará. Publiquei o convite no grupo, mas sei que alguns vereadores justificaram 
suas ausências por já terem outro compromisso, inclusive eu. Não foi possível participar, pois estava 
em uma outra agenda, mas estou muito feliz pelo sucesso que foi o evento. Há anos sonho com a 
chegada desse benefício em nosso município, inclusive já tinha conversado várias vezes com o Sr. 
Aguinaldo vendo essa possibilidade e hoje vejo o quanto o gestor municipal está empenhado que 
esse instituto venha para o nosso município. Com certeza o que o instituto quer é a parceria do 
município e acredito que terão. Parabenizo o Prefeito Artemes Oliveira e ao Ver. Railton da Silva pela 
presença ao evento. Nesta oportunidade quero aqui elevar meus sinceros parabéns ao secretário de 
Obras Gleidson pela atuação à frente desta tão importante secretaria. Reconheço o empenho e 
dedicação. Que Deus continue nos abençoando. Boa noite a todos e que na próxima quarta-feira 
possamos estar novamente nesta Casa trabalhado em prol do nosso município. Muito obrigado! 

 
 

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 30 
de junho de 2021, às 18hs, no plenário da Câmara Municipal. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver. EVANDRO DE LIMA SOUSA                                    Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 

     1º Secretário, em exercício                                                                            2º Secretário 
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17ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 23/06/2021  

 
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  

 


