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18ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 30/06/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20hs 

 
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. Fábio de Almeida Souza  
04. Mardonio Jhones Martins Duarte 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores Ausentes: Claudenor Alves da Silva e Evandro de Lima Souza. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Salmos 67,1-7 
 

 
EXPEDIENTES:  

  Ver. Robson Santiago: Justifico a ausência do Ver. Claudenor Alves da Silva que está sob 
atestado médico e em fase de recuperação. 

A justificativa foi aprovada por unanimidade. 
 
A ausência do Vereador Evandro de Lima Souza, foi justificada devido ter se ausentado da 

sede do município na presente data, com autorização da Mesa Diretora, através de portaria 
devidamente publicada. 

  Convite – do Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Wilson Mendonça, convidando 
para a inauguração da Congregação Novo Hebron, na comunidade Beira Rio, próximo a Gleba 13. 

   Ofício Nº 374 – do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhando a 
Lei Nº 379/2021, que dispõe sobre a nomenclatura da UBSF da comunidade Enalco, como João 
Batista Noberto. 

  Ofício Nº 377/2021 – do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando o 
Projeto de Lei Nº 017/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 2022 
do município de Ipixuna do Pará. 
 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 017/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária para o 

exercício 2022 do município de Ipixuna do Pará. 
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1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
 

1.  REQUERIMENTO Nº 158/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a construção do 
muro da Escola do Bairro João Paulo II. 

2. REQUERIMENTO Nº 159/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que proceda a conclusão 
da quadra poliesportiva coberta da escola Adélia Sodré. 

Autor da matéria:  Os meus dois requerimentos são destinados à érea educacional. A Escola Maria 
do Carmo desde sua inauguração não recebeu o muro de proteção. Por ser uma escola bem distante 
da sede do município está mais propício a assaltos, como já aconteceu, sem contar que com o muro 
evitará a circulação de animais e dará mais segurança aos alunos e profissionais. Outro 
requerimento é sobre a conclusão da Quadra poliesportiva e reforma da Escola Adélia Sodré. Aquela 
obra está há muitos anos em fase de conclusão e infelizmente não se sabe quando será entregue aos 
nossos alunos que tanto necessitam desse espaço tão essencial. Sabemos que a Escola Adélia Sodré 
é uma das maiores escolas do nosso município e também uma das que está necessitando muito de 
uma reforma. Já foi falado várias vezes nesta Casa que o executivo já deveria proceder essas 
reformas, uma vez que as aulas estão sendo remotas. Tempo está tendo, e o que não pode 
acontecer é retornar as aulas com as escolas da forma como estão e nem deixar para reformar 
quando os alunos já estiverem em sala de aula. O momento é esse. Conto com o apoio na aprovação 
dessas duas matérias de grande importância. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Peço autorização para assinar na matéria. 
 

3. REQUERIMENTO Nº 165/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção da ponte da 
estrada da Comunidade Beira, que dá acesso as comunidades Bacabal, Tucumã e Gleba 11. 

4. REQUERIMENTO Nº 166/2021 – Ver. Railton da Silva, para que proceda a construção de uma 
quadra de Futebol de areia no bairro Açaizal. 

5. REQUERIMENTO Nº 170/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a implantação do 
Laboratório de Análises Clínicas. 

Autor das matérias: Boa noite Senhores Vereadores, funcionários, amigos que estão conosco nesta 
sessão e todos que nos assistem através das redes sociais. Os três requerimentos são matérias 
simples, mas de grande importância para nossa população. O primeiro requerimento é sobre a 
ponte da estrada da comunidade Beira Rio. Com certeza essa obra beneficiará várias comunidades 
que a mesma irá dá acesso. Não é uma ponte pequena, mas vai ajudar muito quem precisa trafegar 
diariamente. Sabemos que recentemente o Bairro Açaizal recebeu alguns benefícios, mas a 
construção de uma quadra de futebol de areia naquele bairro será um atrativo para os jovens e 
demais pessoas que gostam de praticar futebol. Em relação a implantação do laboratório municipal 
de análises clínicas sempre foi uma grande necessidade para o nosso município. O Custo dos exames 
vai diminuir muito para o município, sem contar que gerará empregos para bioquímico, técnicos de 
enfermagem, dentre outros. Com esse laboratório oportunizará à nossa população realizar exames 
mais precisos, pois sabemos que na sede do município são realizados somente exames básicos. Será 
um avanço para o nosso município a implantação desse laboratório. Conto com o nosso gestor 
municipal Artemes Oliveira na execução destas matérias. Desde já agradeço ao apoio dos nobres 
colegas vereadores. Obrigado! 
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Ver. Fábio de Almeida: Assim como as demais matérias, a implantação desse laboratório Municipal 
de Análises Clínicas é de grande importância. Apresentei um pedido como esse no mandato passado, 
mas quem sabe nesse mandato esse pedido seja executado. Peço para assinar na matéria. 

Os Vereadores Francisco Valdeniso, Gilson Sousa e Robson Santiago contribuíram com a 
discussão das matérias. Parabenizaram o autor e pediram autorização para assinar nas mesmas. 
 

6. REQUERIMENTO Nº 172/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, que se faça 
proceder de forma constante a busca ativa, para a localização, inclusão no Cadastro Único e 
atualização cadastral de todas as famílias extremamente pobres. 

7. REQUERIMENTO Nº 173/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo que se 
instale o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional(SISAN). 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Essas duas matérias são de grande importância para nossa 
população que tanto necessita do nosso apoio. Que o nosso gestor municipal possa ter um olhar 
carinhos para essas matérias, porque somos nós vereadores que visitamos as comunidades e 
levantamentos as demandas que as mesmas necessitam. Que continuamos lutando para que as 
políticas públicas possam realmente acontecer em nosso município. Desde já, venho pedir o apoio 
dos meus nobres colegas vereadores na aprovação desses dois requerimentos. Muito obrigado.  

 O Vereadores Francisco Valdeniso e Gilson Sousa parabenizaram o autor das matérias e em 
seguida pediram autorização para assinar. 
 

8. REQUERIMENTO Nº 174/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a implantação 
de um posto de fiscalização e combate à caça e pesca predatória no Distrito Canaã. 

Autor da matéria: Estivemos no Distrito Canaã e fizemos uma reunião com a associação dos 
pescadores. Sinceramente ficamos estarrecidos com os depoimentos de alguns pescadores que 
vivem da caça e pesca naquela região. Muitas embarcações de outros municípios vêm para o Distrito 
Canaã para caçar e pescar, levando o sustento daquele povo. Tem dias que os pescadores daquela 
região não têm como encostar seus barcos devido a quantidade de outras embarcações de outros 
municípios. Sabemos que a caça e pesca é o meio de sobrevivência daquele povo e não podemos 
permitir que outras pessoas tiram esse sustento, a não ser que tenham alguma autorização. Estamos 
organizando uma reunião com a secretária de meio ambiente para que juntos possamos fazer algo 
por aquele povo. Precisa-se fazer uma abordagem para saber se essas embarcações são mesmo de 
Ipixuna ou de outros municípios. Conto com o apoio dos meus nobres colegas vereadores na 
aprovação desta matéria. Obrigado! 

Os Vereadores Antonio dos Santos, Benício Braga e Gilson Sousa parabenizaram o Ver. 
Robson Santiago pelo requerimento apresentado, solicitaram para assinar em conjunto. 

9. REQUERIMENTO Nº 175/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a construção da 
ponte da comunidade Santo Antonio(Crispim), na via de acesso às comunidades São Pedro 
D’água Branca, Monte Sião, Caninana e Lacraia. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Agradeço a Deus por ter me dado uma oportunidade de estar 
presente nessa Casa para contribuir no desenvolvimento do nosso município. Hoje apresento mais 
um requerimento que requer construção de pontes. Sinceramente fiquei até com receio de 
apresentar esta matéria, pois aconteceu uma situação em que foi executado uma matéria de minha 
autoria e infelizmente um cidadão afirmou que a solicitação foi dele, isso me deixou ofendido e ao 
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mesmo tempo triste. Não que eu queria ser destaque, mas porque se foi matéria aprovada nesta 
Casa não vi motivo de outra pessoa querer se enaltecer com a execução da obra. Parabenizo ao 
Exmo. Sr. Prefeito Artemes Oliveira pelas pontes já construídas e vou continuar confiante que que 
esta matéria será aprovada e executada. Agradeço antecipadamente a aprovação. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Ver. Paulo, Vossa Excelência tem a legitimidade de apresentar matéria e ser 
aprovada por todos os vereadores. Nossa função é essa e ninguém vai tirar nosso mérito. Vossa 
Excelência está fazendo uma ótima atuação em sua região e não se intimide com esse tipo de 
situação. Ignore e continue sua função que é legislar. Peço para assinar na sua matéria. Obrigado! 

 
  

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

1. PARECER Nº 007/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando sobre o PROJETO 
DE LEI Nº 013/2021, de autoria dos Vers. 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.  

Ver. Fábio de Almeida: Meu voto é favorável a esse projeto de grande importância para nossos 
jovens e desde já contamos com a sanção do executivo. Obrigado! 

Os Vereadores Francisco Valdeniso, Gilson Sousa, Paulo Sérgio e Railton da Silva, 
parabenizaram os autores das matérias, Vereadores Fábio de Almeida e Robson Santiago, 
enfatizando a importância de a Lei ser sancionada pelo executivo.  
Ver. Robson Santiago: Diante das manifestações de apoio ao Parecer da Comissão, a gente 
agradece. Fizemos em conjunto por entender a importância do projeto para nossa juventude, mas 
sabemos que não basta só aprovar, mas que seja sancionada pelo executivo. Esse projeto vai abrir 
um leque de oportunidades, não só para as empresas que já temos em nosso município, mas para 
outras. Temos vários jovens que tem dificuldades para se qualificar e quando conseguem um 
emprego não tem experiência na função. Com certeza é um projeto que irão abrir muitas portas. 
Desde já agradeço pelo apoio. 

O Parecer Nº 007/2021 foi colocado em votação, recebendo aprovação unânime juntamente 
com o Projeto de Lei Nº 013/2021. 

 
2. PARECER Nº 008/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 

PROJETO DE LEI Nº 015/2021, do Poder Executivo Municipal, que institui a Cédula de 
Identificação funcional dos servidores da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará e dá outras 
providências. 

Ver. Paulo Sérgio: Parabenizo a Guarda Municipal por estar aqui presente acompanhando nossa 
sessão. Esse projeto aprovado é uma forma de estarmos contribuindo com essa categoria que tem 
feito e continua fazendo um bom trabalho em nosso município. Meu voto com certeza é favorável, 
pois estamos aqui para contribuir com a população, obrigado! 
Ver. Fábio de Almeida: Esse projeto de Lei é muito importante e será aprovado por esta Casa. Com 
certeza será sancionado. 
Ver. Railton da Silva:  Meus parabéns Ver. Paulo Sérgio. Vossa Excelência persistiu por esse Projeto 
de Lei e o executivo enviou a esta Casa para apreciação. Hoje iremos aprovar, pois essa identificação 
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é muito importante para essa categoria. Também tem meu voto favorável. 
Ver. Gilson Sousa:  Sabemos que a Guarda Municipal é uma das categorias que tem mais 
requerimentos e projetos de Leis aprovados nesta Casa e esse é o nosso dever enquanto legislador. 
Parabéns ao Vereador Paulo e ao executivo pela matéria apresentada. 
Ver. Benício Braga:  Parabéns Ver. Paulo Sérgio pela sua matéria que é de grande importância. 
Ver. Antonio dos Santos:  Parabéns ao Ver. Paulo Sérgio pela matéria e a guarda municipal que tem 
feito um belíssimo trabalho em nosso município. 
Ver. Francisco Valdeniso: Quero mandar um abraço a minha mãe que está acompanhando nossa 
sessão. Parabéns vereador Paulo Sérgio e desde já pode contar com o meu apoio e voto favorável. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Paulo Sérgio pela indicação de Projeto de Lei enviado ao 
Executivo e hoje receberá aprovação unânime. Fica aqui nossa gratidão a categoria da Guarda 
Municipal pelo trabalho que vem desenvolvendo em nosso município. Somos conhecedores que é 
uma missão árdua e sabemos que não é fácil para vocês que saem todos os dias de suas casas e não 
sabem se voltam, principalmente porque trabalham sem nenhum armamento para possíveis 
defesas. Continuem contando com o apoio desta Casa. 

Recebeu aprovação unânime o Parecer Nº 008/2021, juntamente com o Projeto de Lei Nº 
015/2021. 

 
PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA:  Mais uma vez boa noite a todos! Cumprimento os 
secretários do executivo que estão aqui conosco, ex-vereadores Maria Rita e Jean Jaime. Estamos 
hoje na última Sessão Ordinária, mas não estaremos de recesso, porque nós vereadores 
continuamos visitando as comunidades e ajudando no que está ao nosso alcance. Fui informando 
que as viaturas da guarda municipal estão com problemas, necessitando de reparos e por isso a 
guarda municipal está sem esses veículos para realizar algumas diligências que necessitam desse 
tipo de transporte. Peço ao líder do governo que leve ao conhecimento do executivo essa situação e 
que o quanto antes esses veículos possam receber os devidos reparos. Muito obrigado! 

2. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Boa noite! Em nome do ex-vereador Jean agradeço a 
equipe de governo que dentro do prazo enviou a LDO/2021. O prefeito está cumprindo o que falou 
no dia da sua posse, enviando a esta Casa as leis sancionadas.  Dirijo-me ao líder do governo para 
informar sobre a situação da iluminação pública nas comunidades rurais. Precisamos saber o que 
está faltando para agilizar esses serviços.  Parabenizo as classes que foram beneficiadas nesta noite: 
Os jovens aprendiz e Guarda Municipal. Para finalizar, informo que os leitos do centro do Covid em 
nosso município estão todos ocupados, então, peço que continuemos nos cuidando e obedecendo 
os protocolos de saúde. A covid não acabou. Muito obrigado! 

3. VER. RAILTON DA SILVA: Meus Amigos, como líder do governo nesta Casa sei que há diversas 
situações que precisam ser resolvidas em nosso município. Infelizmente muitas pessoas não 
conseguem entender o tempo. Não se resolve de uma noite para o dia. Gostaríamos que houvesse a 
compreensão e que muitas coisas vai acontecer. Nesse primeiro semestre, a gente percebe e tem 
acompanhado que cada vereador tem feito seu trabalho, apresentando vários requerimentos e 
projetos de leis, inclusive muitos já foram executados. Parabenizo o Ver. Mardonio Jhones por ter 
vários requerimentos já executados pela gestão atual. Com certeza quem ganha é a população. O 
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gestor tem feito a parte dele e os vereadores também. Venho informar que o Deputado Estadual 
Jaques Neves garantiu ao nosso município uma emenda parlamentar para a compra de uma VAM 
para TFD – Tratamento Fora de Domicílio. Finalizo agradecendo pelas matérias aprovadas e pelos 
Projetos de Leis que o Prefeito Artemes Oliveira sancionou. Que Deus possa continuar nos 
abençoando para trabalhar em prol do nosso povo. Boa noite a todos! 

4. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Agradeço as pessoas aqui presentes, em especial a 
gestora escolar da comunidade São Pedro d’água Branca e minha mãe Maria Rita. Sejam sempre 
bem vindas. Meu pronunciamento é para relatar sobre algumas situações que as pessoas não 
conseguem entender o motivo pelo qual muitas coisas ainda não estão sendo feitas pela gestão 
atual, mas precisam entender que tudo é questão de tempo. O governo está apenas com seis meses 
de mandato, e para mim é pouco tempo para mostrar tanto serviço como muitas pessoas almejam. 
Informo que a equipe da iluminação pública já está fazendo algumas trocas de lâmpadas em 
algumas comunidades. Meu mandato está à disposição para ajudar nosso povo. Convido a todos 
para a reinauguração do Posto de Saúde da Comunidade São Pedro D’água Branca, sexta-feira às 
16hs. Boa noite a todos! 

5. VER. FRANCISCO VALDENISO:  Parabenizo o Prefeito Artemes Oliveira por ter atendido um 
requerimento de minha autoria, que foi a reforma do Posto da Comunidade São Pedro D’água 
Branca. A Obra é de qualidade e a população daquela comunidade se sentirão felizes. Também 
aproveito para convidar os nobres vereadores para reinauguração, conforme convite do Ver. Paulo 
Sérgio. Obrigado! 

6. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Mais uma vez quero saudar quem nos visita e nos 
acompanha através da página da Câmara Municipal. Agradeço a presença dos ex-vereadores Jean 
Bobsien e Maria Rita e aos guardas municipais. Em nome da minha esposa agradecer a presença dos 
demais visitantes. Hoje encerra-se o primeiro 1º Período Legislativo de 2021, mas não entraremos 
de recesso parlamentar, porque a LDO/2022 foi lida hoje e precisamos analisar para colocar em 
apreciação no plenário em Sessão Extraordinária. Quero aqui agradecer ao Prefeito Artemes Oliveira 
pela sanção dos Projetos de Leis aprovados nesta Casa e principalmente por ter encaminhada as Leis 
ao Legislativo. Sabe-se que desde quando emancipou este município as leis não retornavam a esta 
Casa para termos o banco de Leis, mas graças a Deus esta realidade está mudando. Sabemos que o 
Poder Executivo tem um prazo para sancionar os Projetos de Leis ou vetar, mas que seja dado uma 
devolutiva, caso contrário, o Poder Legislativo tema a prerrogativa de promulgar as leis aprovadas 
nesta Casa. Precisamos marcar um momento para a análise da LDO, pois ela é muito importante e 
queremos colocar em votação o quanto antes. A mesma será encaminhada às comissões, mas todos 
os vereadores são convidados a participar das análises. Parabenizo Vossas excelências pelo 
compromisso com o mandato confiado e fica aqui meus agradecimentos pela união que sempre 
tivemos. Vamos concluir esse 1º semestre com harmonia, paz e que continuamos trabalhando nesta 
mesma união e compromisso. O importante é que a população seja contemplada, não importa quem 
venha apresentar a matéria. Estive em uma reunião a convite da Secretaria de Assistência Social 
sobre a exploração do trabalho infantil. Juntos precisamos buscar soluções para ajudar as famílias 
que estão em vulnerabilidade. Meu muito obrigado pela presença de todos. Nada mais havendo a 
ser apresentado nesta Sessão, encerro os trabalhos da noite e peço ao Senhores Vereadores que 
aguardem a convocação para juntos analisarmos a LDO/2022. Uma noite abençoada a todos. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                    Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
                  1º Secretário                                                                                  2º Secretário 
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18ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 30/06/2021  

 
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  

 


