
1 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Trav.: Padre Anchieta, S/N – Bairro Vila Nova - CEP 68.637-000 - CNPJ: 34845230/0001-73 

Fone Fax: (091) 3811–2038    E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

20ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE AGOSTO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 11/08/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:48hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

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

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Mardonio Jhones Martins Duarte 
02. Paulo Sérgio de Andrade 
03. Railton da Silva 

 
Vereadores Ausentes:  Antonio dos Santos Mendes, Benício da Conceição Braga, Claudenor Alves da 
Silva, Gilson Sousa de Oliveira e Fábio de Almeida Souza. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Salmos, 46,1-5. 
 

EXPEDIENTES:  

• Ver. Robson Santiago:  Boa noite a todos! justifico a ausência do Ver. Fábio de Almeida que se 
encontra sob atestado médico. Estava retornando à nossa cidade e não se sentiu bem, precisando 
ser medicado para prosseguir sua viagem. Conto com o apoio na aprovação desta justificativa. 
Obrigado! 

A justificativa foi aprovada por unanimidade. 

• CONVITE do Poder Executivo Municipal, convidando para participarem do Programa 
“Movimento Ipixuna”, que será realizado dia 12 de agosto de 2021, às 08hs na comunidade Balalaica 

• CONVITE do Prefeito Artemes de Oliveira, para participarem dos seguintes eventos no dia 13 
de agosto de 2021, às 08hs no Distrito Canaã: Reinauguração da USF, entrega do Sistema de 
Abastecimento de água e reativação do Galpão do Agricultor – Distrito Canaã e entrega do sistema 
de abastecimento de água da Vila Palmeira.  

• OFÍCIO Nº 399/2021, do Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira, encaminhando a Lei Nº 
380/2021, que institui a cédula de identificação funcional dos servidores da Guarda Municipal e dá 
outras providências. 

• MENSAGEM do Projeto de Lei Nº 019/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, 
que dispõe sobre a denominação da USF do Distrito Canaã de “Félix Benício Ribeiro”. 
 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 019/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, que dispõe sobre 

a denominação da USF do Distrito Canaã de “Félix Benício Ribeiro”. 

 
1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 

1.  REQUERIMENTO Nº 180/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de uma 
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quadra de futebol de areia na comunidade Balalaica. 
2. REQUERIMENTO Nº 187/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo Sessão Especial, no 

plenário da Câmara para debater a seguinte pauta: “Implantação do polo do Instituto Federal 
do Pará-IFPA, em Ipixuna. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! Quero cumprimentar as pessoas que estão conosco nesta 
sessão, sejam todos bem vindos nesta Casa. O primeiro requerimento é sobre uma quadra de areia 
para a comunidade Balalaica. Estivemos reunidos na referida comunidade e me solicitaram esse 
benefício onde irá proporcionar a saudável prática de atividades físicas, importantes para a 
manutenção da saúde. Em relação a sessão especial para debatermos sobre a implantação da IFPA 
em nosso município também é de grande importância. O reitor do referido instituto solicitou que 
fosse feito um debate nesta Casa e na oportunidade iremos debater as seguintes temáticas: quais os 
cursos técnicos e de graduação disponíveis para os estudantes de Ipixuna do Pará e aquisição de 
terreno para a instalação do futuro polo no município. Peço ao presidente desta Casa que marque o 
quanto antes esta sessão e que possamos convidar alunos, professores e outras pessoas para 
participar deste momento tão importante para o nosso município. Desde já conto com o apoio e 
participação na Sessão especial. Muito obrigado. 
Ver. Robson Santiago:  Todo investimento na educação é sempre muito importante e sempre muito 
viável. Desde 2019 essa proposta já havia sendo lançada, inclusive estive como reitor Agnaldo e 
estava tudo certo para que esse instituto pudesse ser implantado em nosso município, mas 
infelizmente por algumas situações esse sonho ficou para ser realizado mais adiante e hoje vejo que 
será possível a implantação da IFPA em nosso município. Me empolguei muito quando soube que 
haveria uma reunião no instituto, mas infelizmente não pude participar, por ter tido uma outra 
agenda já marcada. Conte comigo, Ver. Railton na aprovação dessas matérias.  
 

3. REQUERIMENTO Nº 181/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a regularização dos 
terrenos da antiga ocupação na margem da BR 010 – Km 88, hoje denominada Bairro Morada 
Nova. 

Autor da matéria: Em nome do presidente, Ver. Robson, saúdo os vereadores, funcionários, equipe 
de comunicação, Vice-prefeito José Carlos Antunes e demais pessoas que vieram aqui participar da 
nossa sessão. Obrigado Vice-prefeito por sempre estar conosco nesta Casa acompanhando nossos 
trabalhos. Em nome da minha esposa Letícia agradeço a presença de todas as mulheres. Sabemos 
que não é de hoje que os moradores do Bairro Morada Nova vêm sonhando em ter sua própria casa, 
seu próprio espaço e na certeza que ninguém vai retirá-los de lá. Por isso, peço ao Prefeito Municipal 
que possa comprar aquela área e presentear aqueles moradores que já estão há muito tempo com 
suas famílias instaladas naquele espaço. Muitos já construíram casas de alvenarias e não será justo 
eles perderem de uma hora para outra. Desde já peço encarecidamente que a gestão municipal 
possa olhar com carinho para aquelas famílias no que diz respeito a doação definitiva dos terrenos. 
Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Evandro pela matéria apresentada. Há vários amigos que 
moram na Morada Nova e vivem nessa pressão em não poder construir uma casa melhor porque a 
área ainda não é deles, pois aquele espaço é uma invasão e de repente pode haver uma 
reintegração de posse, consequentemente aquele povo sairá prejudicado. Parabenizo ao vereador 
por todas as matérias que Vossa Excelência propôs àquele Bairro. Vossa Excelência está de 
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parabéns. Obrigado! 
 

4. REQUERIMENTO Nº 182/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, solicitando a 
pavimentação asfáltica da Rua São Pedro, no Distrito Novo Horizonte. 

5. REQUERIMENTO Nº 183/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
ampliação e reforma do microssistema de água da Comunidade Candiruzinho. 

Autor das matérias:  Agradeço a Deus por estarmos reunidos nesta Casa de Leis. Em nome do Exmo. 
Sr. Presidente agradeço a presença de todos os vereadores aqui presentes. O requerimento sobre a 
pavimentação asfáltica da Rua São Pedro é uma necessidade urgente. Os moradores daquela rua 
sofrem há anos com o descaso tanto no verão como no inverno, por isso, requeiro que o executivo 
possa oferecer uma pavimentação asfáltica de qualidade, até porque é um direito de todos e isso 
nos motiva a lutar para que esta infraestrutura seja uma realidade na maioria das vias do nosso 
Distrito. Outro benefício que venho requerer hoje do poder público é a ampliação e reforma do 
microssistema de abastecimento de água na comunidade Candiruzinho, por entender que água é 
vida e nós necessitamos desse benefício para nossa sobrevivência. A água nesta comunidade ainda é 
distribuída por mangueiras e as mesmas estão em situações precárias. Conto com o apoio dos 
vereadores na aprovação desses dois simples requerimentos, mas de grande importância. Muito 
obrigado. 

Os vereadores Evandro e Lima e Robson Santiago, contribuíram com a defesa das matérias 
e pediram autorização para assinar. 
 

6. REQUERIMENTO Nº 184/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a obtenção de 
veículo(ônibus ou van) para transporte de pacientes em busca de tratamento de fisioterapia, 
de Novo Horizonte até a sede do Município, onde dispõe de clínica para tratamento 
fisioterápico. 

7. Autor da matéria: Temos várias pessoas em Novo Horizonte que precisam fazer tratamento 
fisioterápico, mas encontram dificuldades para vim até a sede do município onde é oferecido. Ano 
passado fiz esse pedido e infelizmente não foi executado, preferiram enviar a fisioterapeuta, Dra. 
Deise uma vez por semana para Novo Horizonte, mas infelizmente o espaço não era viável para esse 
tipo de atendimento. Então, estou dando entrada novamente nessa matéria, na esperança de ser 
atendido. Peço aos nobres pares que me ajudem na aprovação. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Parabenizo o autor da matéria pela relevância do benefício. Sabemos que em 
nosso município já temos vários profissionais formados em diversas áreas, inclusive em nosso 
Distrito tem filha da terra formada em fisioterapia e acupuntura e poderia conceder essa 
oportunidade, sem precisar contratar profissionais de outros municípios, pois o executivo irá ter 
despesa com o profissional e com o transporte para deslocar esses pacientes até a sede do 
município e contratando um servidor do próprio Distrito  e organizando um espaço adequado para 
esse atendimento, acredito que será mais viável para os cofres público. Acredito que o município 
deve olhar com carinho e valorizar uma filha profissionalizada na área, na qual estamos aprovando 
essa matéria. Muito obrigado! 
 

8. REQUERIMENTO Nº 185/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a construção de 
uma quadra de futebol de areia na comunidade São Vicente. 
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9. REQUERIMENTO Nº 186/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade. Solicitando a recuperação da 
estrada do PA Candiru, no trecho que dá aceso a comunidade Volta da Perua. 
Autor das matérias: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. 
Em nome da minha esposa e filhas agradeço a presença de todos. Nossa comunidade São Vicente é 
privilegiada, de lá já saiu policiais, técnicos de enfermagem, vice-prefeito, vereadores, mas ainda não 
foi contemplada com uma quadra de areia e hoje venho solicitar do executivo esse tão importante 
benefícios para nossos amadores do esporte, o futebol. Outro requerimento é sobre a recuperação 
da estrada da PA Candiru, no trecho que dá acesso a comunidade Volta da Perua, por entender das 
dificuldades que nossos agricultores enfrentam diariamente para trafegar por essa via deteriorada 
pela ação do tempo. Conto com o voto favorável na aprovação. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o autor da matéria pela preocupação. Conheço a realidade 
daquela vicinal e realmente está necessitando desse olhar atenciosos do Poder Público. Conte com 
meu voto e peço autorização para assinar. 
  

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Sem matérias para a Ordem do Dia. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Minhas palavras hoje é somente para agradecer ao 
presidente desta Casa, Ver. Robson Santiago, pela forma como estar conduzido os trabalhos nesta 
Casa. Todos são conhecedores que não o contribuir para se eleger como presidente, mas sempre 
que precisei nunca me tratou com indiferença, muito pelo contrário, sempre foi muito bem 
atendido. Conte sempre com meu apoio Ver. Robson, Vossa Excelência tem esse parceiro também 
nesta Casa. Muito obrigado 

2. VER. RAILTON DA SILVA: Minha fala é somente para agradecer a Deus e as pessoas que hoje 
nos acompanharam até a cidade de São Domingos do Capim, para acompanhar o processo de 
regularização dos terrenos nos quais serão entregues aos moradores que foram atingidos pela 
enchente em nosso município e que também receberão o cheque do programa “minha casa”.  
Parabenizo o Exmo. Sr. Prefeito pelo empenho e dedicação em ajudar o nosso povo. Quero aqui 
convidar novamente para juntos participarmos de mais uma ação do executivo, amanhã na 
comunidade Balalaica conforme convite destinado a esta Casa. Já fizemos várias ações e amanhã 
teremos mais uma. Aproveito para convidá-los também para a reinauguração da USF no Distrito 
Canaã, no dia 13 de agosto, às 08hs. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre! 

3. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Parabenizo ao Exmo. Sr. Prefeito pela 2ª ação que foi 
executada sexta-feira na comunidade Quiandeua. Tive a felicidade de participar e presenciei a 
gratidão das pessoas em receber ação como essas. Ver. Paulo, agradeço suas palavras e digo que 
estou fazendo o que deve ser feito. Continue contando com o nosso apoio. Agradeço aos 
funcionários pelos trabalhos nesta Casa. Parabenizo e agradeço pela presença de todos. Que 
sigamos perseverantes e desejo sucesso no mandato de cada um de nós. 

Nada mais havendo a ser apresentado nesta Sessão, encerro os trabalhos da noite e convoco 
os Excelentíssimos Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 18 de agosto de 
2021, no plenário da Câmara, em horário regimental.  
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                  Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
        1º Secretário, em exercício                                                                       2º Secretário 
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20ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 11/08/2021  

 
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  

 


