
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 
 

21ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE AGOSTO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 18/08/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:18hs 

 
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. Claudenor Alves da Silva 
04. Evandro de Lima Souza 
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Mardonio Jhones Martins Duarte 
07. Paulo Sérgio de Andrade 
08. Railton da Silva 

 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salmo 40,1-4. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 001/2021, do Presidente da Associação de Pastores do Município de Ipixuna do 
Pará, Pastor Wladison Conceição Franco, solicitando para fazer a apresentação dos integrantes da 
Associação Fé em Fé de Projetos e Programas Social do Município e Ipixuna do Pará, na sessão 
Ordinária do dia 18/08/2021. 

 

 Justificativa do Projeto de Resolução Nº 002/2021, do Vereador Robson Monteiro Santiago, 
dispõe sobre a inclusão do inciso VII, no art. 100 e a inclusão do art. 102-A, na Resolução nº 001/95, 
de 15/02/1995 – que trata sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará e dá 
outras providências. 

 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Resolução Nº 002/2021, do Vereador Robson Monteiro Santiago, dispõe sobre a 

inclusão do inciso VII, no art. 100 e a inclusão do art. 102-A, na Resolução nº 001/95, de 
15/02/1995 – que trata sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará e 
dá outras providências. 
 

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

1. REQUERIMENTO Nº 188/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a abertura do 
final da rua Antonio Gomes, centro, dando acesso a rua N do Bairro João Pedro II 

2. REQUERIMENTO Nº 189/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, para que viabilize a 
construção do Mercado Municipal na cidade de Ipixuna do Pará.  
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Autor das matérias Boa noite aos meus colegas vereadores, funcionários, pastores que aqui vieram 
acompanhar nossa sessão, sejam todos bem vindos e voltem sempre! Apresento essas duas 
matérias que são de suma importância para nossa população. Desde já peço ao Exmo. Sr. Prefeito 
que analise com carinho estas matérias e que futuramente possam ser executadas. Obrigado! 

Os vereadores Antonio dos Santos, Gilson Sousa e Robson Santiago contribuíram na 
discussão das matérias, parabenizando o autor e solicitando autorização para subscreverem. 

3. REQUERIMENTO Nº 190/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a construção da 
ponte do Miguel, no trajeto que dá acesso às comunidades Santo Antonio, São Pedro D’água  
Branca e Beira Rio. 

4. REQUERIMENTO Nº 191/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo serviços de 
terraplanagem e aterramento da última rua do Distrito Novo Horizonte, localizada à esquerda 
da Rua São Pedro. 

Autor das matérias: Boa noite aos meus colegas vereadores, funcionários, Pastores aqui presentes. 
Em vista às comunidades, foi possível perceber o dificultoso acesso às comunidades Santo Antonio, 
São Pedro D’água Branca e Beira Rio, ocasionado por uma passagem onde a construção de uma 
ponte se faz necessária, é que estou recorrendo ao nosso Prefeito Artemes Oliveira para que 
determine a execução dessa ponte o mais breve possível, onde irá possibilitar um melhor tráfego de 
veículos e pessoas sem o risco de acidentes. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores na 
aprovação desses dois requerimentos que muito contribuirão para a vida da nossa população. Muito 
obrigado. 

Os Vereadores Evandro de Lima e Robson Santiago, parabenizaram o autor das matérias 
pela preocupação em levar melhores condições de vida a população ipixunense. Em seguida pediram 
autorização para assinar em conjunto. 
 

5. REQUERIMENTO Nº 192/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que 
determine a instalação de lâmpadas de emergência em todas as unidades de saúde do 
município. 

6. REQUERIMENTO Nº 193/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
revitalização do “Bosque Orlandir Alves”, no Distrito Novo Horizonte, com ênfase na 
preservação ambiental e criação de espaço cultural e de lazer para o uso coletivo. 

Autor das matérias:  Fiz esses requerimentos na esperança que o gestor municipal olhe com carinho 
para essas matérias e possa executá-las o quanto antes. O Bosque Orlandir Alves é um espaço que 
deveria ser mais valorizado, mas vejo que há muito tempo está abandonado. Muitos eventos para 
nossas crianças e jovens poderiam ser realizados naquele espaço, mas precisa ser revitalizado, com 
ênfase na preservação ambiental e criação de espaço cultural e de lazer para o uso de todos os 
moradores e visitantes daquele distrito. Peço que me ajudem na aprovação dessas matérias, muito 
obrigado! 

Contribuíram na defesa das matérias, os vereadores: Fábio de Almeida, Gilson Sousa, 
Robson Santiago e Railton da Silva, parabenizando o vereador Francisco Valdeniso pelas matérias 
apresentadas e na oportunidade solicitaram autorização para assinar. 
 

7. REQUERIMENTO Nº 194/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, para que proceda a 
construção de uma quadra de futebol de areia e de um campo de futebol para os esportistas 
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da comunidade Aparecida e região. 
8. REQUERIMENTO Nº 195/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo reformas nos 

prédios das Escolas Municipais Princesa Izabel e Bom Pastor. 
Autor das matérias: A matéria sobre a construção da quadra e o campo de futebol na Comunidade 
Aparecida também é um sonho para aqueles moradores. Estive na referida comunidade e observei a 
carência de espaços para a modalidade futebol, e a construção de uma quadra e de um campo de 
futebol visa promover atividades esportistas e recreativas para todos os moradores daquela região. 
A outra matéria é sobre a reforma de duas escolas polo no Distrito Canaã e como já está no plano de 
governo do gestor municipal as reformas de várias escolas do nosso município, venho requerer que 
inclua também as escolas Bom Pastor e a Princesa Izabel, no Distrito Canaã. Conto com o apoio dos 
nobres colegas na aprovação dessas duas matérias. Obrigado! 

Os vereadores Antonio dos Santos, Claudenor Alves, Evandro de Lima, Francisco Valdeniso, 
Gilson Sousa e Railton da Silva, cooperaram na discussão das matérias e pediram autorização para 
subscreverem. 

 
9. REQUERIMENTO Nº 196/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo abertura 

de uma estrada entre as comunidades São José e Parque das Araras, além de duas pontes no 
mesmo trajeto. 

Autor das matérias: Tenho acompanhado de perto o sofrimento dos comunitários da São José e 
Parque das Araras, em relação a trafegabilidade. Eles reivindicam há mais de 20 anos a abertura de 
uma estrada entre essas duas comunidades. Por isso, venho requerer que o Poder Executivo possa 
olhar com carinho e executar estas obras de grande importância para nosso povo. Tem um desvio 
que foi liberado pelo INCRA, mas não é um desvio muito fácil de trafegar. Conto com o apoio dos 
meus colegas vereadores na aprovação. Obrigado! 
 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. PARECER Nº 010/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre o 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.” 

 
2. PARECER Nº 011/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre o Projeto de Lei Nº 

012/2021, do Poder Executivo Municipal, que fixa o valor de pagamento de obrigações de 
pequeno valor/RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do art. 100 §3º e 4º da 
Constituição Federal. 

 
3. PARECER Nº 012/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre o Projeto de Lei Nº 

014/2021, de autoria do Ver. Gilson Sousa de Oliveira, que institui o dia do “Festival do Açaí”, 
da Igreja Assembleia de Deus, no Município de Ipixuna do Pará9COMIEADEPA). 

 
Os Pareceres Nºs 010, 011 e 012/2021 foram aprovados com seus respectivos Projeto de Leis, 

por unanimidade. 
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PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE: Nesta oportunidade quero responder para as 

comunidades Paranoá, 21, Escolinha e região, que estão há mais de 20 dias esperando uma resposta 
nossa e do executivo sobre a ponte que está interditada na região, uma ponte que prejudicou muito 
nossos fazendeiros, também o pessoal da lavoura, nossos colonos locais e pessoas que precisam 
transitar por ali, mas semana passada estivemos reunidos com o presidente da Câmara, Ver. Robson 
Santiago, juntamente com o prefeito Artemes Oliveira e graças a Deus na sexta-feira se iniciou a 
obra e será uma ponte totalmente nova e mais reforçada para atender tanto nossos agricultores 
locais como os amigos do agronegócios que precisam transitar com suas colheitadeiras e seus 
implementos agrícolas. Parabenizo o Prefeito pelo compromisso com a população, vejo que o 
trabalho está sendo feito e a recuperação de ramais em várias comunidades estão sendo realizadas, 
isso é motivo de alegria para quem precisa trafegar com mais segurança por essas vicinais. Deixo 
meus sinceros agradecimentos ao gestor municipal. Boa noite a todos! 

2. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA:  Quero aqui agradecer por estar participando desta 
primeira sessão do segundo Período Legislativo, uma vez que por motivo de doença não foi possível 
estar presente com meus colegas vereadores nas sessões anteriores. Agradeço ao prefeito pelos 
meus requerimentos que foram atendidos, serei eternamente grato. Estamos juntos para trabalhar 
em prol da população ipixunense e que Deus possa continuar nos dando sabedoria e abençoando 
nosso mandatado. Boa noite! 

3. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Agradeço a Deus por estarmos reunidos nesta sessão. 
Parabenizo e agradeço ainda por minha mãe e a mãe do Ver. Francisco estarem sempre 
acompanhando nossa sessão pelo link disponibilizado pela Câmara Municipal. Quero aqui agradecer 
ao Júnior Ferrari por ter contribuído para que conseguíssemos um trator para auxiliar nossos 
agricultores em seus trabalhos diários. Enquanto legislador, deixo aqui meu mandato a disposição e 
quero com a graça de Deus continuar trabalhando pela população ipixunense. Muito obrigado 

4. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Como morador do Distrito, agradeço ao prefeito e vice 
prefeito pelo trabalho de pavimentação asfáltica na Rua São Pedro, requerimento de autoria do Ver. 
Francisco e aprovado por todos nós. Foi uma solicitação que há muito tempo vinha se arrastando e o 
sofrimento daqueles moradores era nítidos. Então, o prefeito municipal fez sua parte, garantindo 
assim uma melhor trafegabilidade aos moradores locais e visitantes. Boa noite a todos e que 
possamos ter um ótimo retorno às nossas casas.  

5. VER. FRANCISCO FREITAS DA SILVA:  Agradeço a Deus por estarmos reunidos. Estou aqui para 
fazer meus agradecimentos ao Prefeito, vice prefeito e aos vereadores que aprovaram minha 
matéria pela pavimentação asfáltica na rua São Pedro. Sei que 400mts de asfalto é pouco, mas é 
uma vitória para aquele povo que há muito tempo vinham sofrendo com o difícil acesso de 
trafegabilidade, sem contar nos transtornos no período de verão e inverno. Outro agradecimento e 
ao deputado Joaquim Passarinho, que através de uma emenda parlamentar conseguimos um trator 
para ajudar nossos agricultores. Obrigado deputado, prefeito, secretário de agricultura Neles Nelson 
e aos vereadores que sempre tem nos apoiados em nossas ações. Peço aos visitantes que volte 
sempre a esta Casa, pois aqui é a Casa do povo. Boa noite e fiquem com Deus. 

6. VER. RAILTON DA SILVA: Ver. Mardonio, hoje em conversa com o prefeito e um morador de 
nosso município, foi muito debatido sobre a questão arrecadação do IPTU em nosso município e na 
oportunidade fizemos a indagamos ao gestor se essa arrecadação era uma quantidade considerada, 
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mas infelizmente fomos informados que a arrecadação ainda é pouca e que não dar para suprir as 
despesas da finalidade desse tipo de arrecadação. Parabenizo a associação de pastores aqui 
presentes. Sejam bem vindos. Que Deus continue abençoando nossos projetos e que esta união 
possa prevalecer. Sigamos focados no bem estar do nosso povo, uma vez que fomos eleitos para 
trabalhar em prol de dias melhores a eles que confiaram seus votos a cada um de nós. Muito 
obrigado! 

7. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias. 
Parabenizo o Ver. Paulo Sérgio pela conquista do trator para nossos agricultores. Não se subestime 
vereador, porque estamos aqui para trabalhar pelo nosso povo e Deus tem nos ajudado muito. 
Assim como Vossa Excelência outros vereadores já conseguiram muitos recursos através de emenda 
parlamentar por meio dos Deputados Estaduais e Federais. Parabenizo o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Artemes Oliveira pelos 400mts de asfalto na Rua São Pedro, Distrito Novo Horizonte. Não 
imaginam como aqueles moradores estão felizes com a chegada desse benefício. Parabenizo ainda 
pelas obras no Canaã, assim como outras obras que já foram reinauguradas. Parabéns por ter 
realizado essas obras, quem ganha com tudo isso é o povo. Peço aos pastores que nos incluam em 
suas orações. Entregue esta Casa nas mãos e Deus, precisamos muito, pois esta tarefa não é fácil 
para ninguém. Sabemos que somente 11 vereadores são eleitos, mas muitos, não todos, que não 
conseguiram se eleger acabam nos apedrejando e não entendem a verdadeira função do vereador. 
Temos muitas coisas ainda a se fazer. Estamos finalizando o mês de agosto e sei que o prefeito vai 
aproveitar esse verão para dá continuidade as diversas obras que estão no seu plano de governo. 
Pastores, orem e entreguem essa Casa nas mãos de Deus. Sejam bem vindos. Agradeço aos 
funcionários que sempre nos ajudam a conduzir aos trabalhos da Casa. Um abraço a todos e que 
Deus nos acompanhe às nossas casas. Obrigado! 

 
Nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. 

Robson Monteiro Santiago, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convocou os 
Excelentíssimos Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 25 de agosto de 2021, 
no plenário da Câmara, em horário regimental.  
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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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21ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 18/08/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO 
 

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  
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8.  
MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE  

9.  
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE  

10.  
RAILTON DA SILVA  

11.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 


