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24ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 08/09/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:11hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira. 
                                               2º Secretário – Antonio dos Santos Mendes 
 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Benício da Conceição Braga 
02. Claudenor Alves da Silva 
03. Evandro de Lima Souza 
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Mardonio Jhones Martins Duarte 
06. Paulo Sérgio de Andrade 
07. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Francisco Valdeniso Freitas da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salmo 91,1-4.  
 

EXPEDIENTES: 
 

 Ver. Robson Monteiro Santiago:  Boa Noite a todos! Em nome do Presidente do Partido DEM, 
Dênis Falcão, saúdo a todos que vieram acompanhar nossa sessão. Nesta oportunidade agradeço 
imensamente os internautas que assistem nossas sessões todas as quartas-feiras através do 
facebook. Quero aqui justificar a ausência do Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, que por 
motivo de saúde não poderá participar desta sessão. Desde já conto com a compreensão dos nobres 
pares na aprovação desta justificativa. 

A justificativa foi colocada em discussão no plenário e como nenhum vereador se 
manifestou, em seguida a justificativa foi aprovada por unanimidade. 

 Ofício Circular Nº 02/2021 – da coordenadora do CREAS, Sra. Joseane dos Santos Pinho, 
convidando para participarem de uma reunião no dia 10/09/2021, às 09hs, no Centro de referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS. 

 Ofício Nº 416/2021 – do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando Projeto de Lei 
Nº 022/2021, dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 – 2025 do Município de 
Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

 Ofício Nº 418/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando a Lei Nº 
384/2021, que dispõe sobre a denominação da USF do Distrito Canaã de “Félix Benício Ribeiro”. 

 Ofício Nº 419/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando a Lei Nº 
385/2021, que institui a contratação de Jovem Aprendiz nas empresas que prestem serviços de 
terceirização à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 
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 Mensagem do Projeto de Lei Nº 023/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago e 
Mardonio Jhones Martins Duarte, Declara e Reconhece como Utilidade Pública para o município, a 
Associação de Bombeiros Civis de Ipixuna do Pará(ABOCIP) e dá outras providências. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 024/2021, de autoria do Ver. Gilson Sousa de Oliveira, 
Institui o “Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate à Endemias” e dá 
outras providências. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 025/2021, de autoria do Ver. Gilson Sousa de Oliveira, 
Declara e Reconhece como Utilidade Pública para o município, a Associação dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Ipixuna do Pará – AACSEIP e dá outras 
providências. 
 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 022/2021, dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 – 2025 

do Município de Ipixuna do Pará e dá outras providências 
2. Projeto de Lei Nº 023/2021, Declara e Reconhece como Utilidade Pública para o município, a 

Associação de Bombeiros Civis de Ipixuna do Pará(ABOCIP) e dá outras providências. 
3. Projeto de Lei Nº 024/2021, Institui o “Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do 

Agente de Combate à Endemias” e dá outras providências. 
4. Projeto de Lei Nº 025/2021, Declara e Reconhece como Utilidade Pública para o município, a 

Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de 
Ipixuna do Pará – AACSEIP e dá outras providências. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 218/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo construção da 

ponte da comunidade São Vicente, no trajeto que dá acesso a Distrito Novo Horizonte e às 
comunidades Travessa 13 e Ribeira. 

2. REQUERIMENTO Nº 219/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, para que proceda a 
construção de uma ponte na comunidade Meia Gleba, nas proximidades da propriedade do 
“Seu Tião”. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! A ponte que estou requerendo da comunidade São Vicente, 
é uma ponte muito importante que dá acesso ao Distrito Novo Horizonte e às comunidades Travessa 
13 e Ribeira, sem contar que a situação dessa ponte está em situação precária de trafegabilidade. O 
outro requerimento que solicito é sobre construção de ponte, que também não deixa de ser uma 
grande necessidade para melhor atender os moradores e demais pessoas que moram na 
comunidade Meia Gleba. Peço ao secretário de obras que olhe com carinho e inclua no seu plano de 
obras juntamente com o Gestor Municipal, Artemes Oliveira, a construção dessas duas pontes. 
Obrigado! 

Contribuíram na defesa das matérias os vereadores Benício Braga e Robson Santiago. 
Parabenizando o Vereador Paulo Sérgio pela atuação como vereador. Na oportunidade pediram 
autorização para assinar nas referidas matérias. 

3. REQUERIMENTO Nº 223/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a limpeza das ruas 
e melhorias no sistema de abastecimento de água da Comunidade Ribeira. 

Autor da matéria: Boa noite Exmo. Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, funcionários e demais 
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pessoas que vieram acompanhar nossa sessão. Aproveitei o final de semana e feriado para fazer 
algumas visitas nas comunidades e todas às vezes que a gente faz essas visitas ouvimos os elogios e 
também as críticas. Quero aqui elogiar a reforma que está sendo feita no alojamento da Ribeira, mas 
estão solicitando que a limpeza das ruas e melhorias no sistema de abastecimento de água também 
sejam realizadas. Conto com o apoio na aprovação das matérias. 
Ver. Antonio dos Santos:  Parabenizo o autor da matéria pelo pedido feito ao executivo sobre a 
limpeza das ruas e melhorias no sistema de abastecimento de água da Comunidade Ribeira. 
Apresentei esta mesma matéria na legislatura passada, mas não fomos atendidos e hoje peço para 
subscrever na matéria e torcer para que o executivo possa executá-lo. 
Ver. Railton da Silva:  Vereadores, sabemos que a nossa luta é constante. Parabenizo pela matéria e 
peço para assinar. 
Ver. Gilson Sousa: Boa noite a todos. Quero aqui agradecer aos amigos que acompanham nossa 
sessão em suas residências. Peço para subscrever em seu requerimento e que Deus continue 
abençoando nossa caminhada em prol do desenvolvimento do nosso Município. 
 

4. REQUERIMENTO Nº 224/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a recuperação da estrada 
da comunidade Balalaica, a partir do início da PA 256 até a Comunidade Roça Queimada, 
perfazendo 25km, e mais 20 Km partindo da Roça Queimada até a comunidade Bananal. 

Autor da matéria: Aos nossos amigos ACS e ACE sejam bem vindos a esta Casa e a todos que nos 
acompanham nas redes sociais. É um apreço muito grande tê-los conosco. Se tratando da matéria 
nobres vereadores, estive participando de uma reunião na comunidade Bananal e na oportunidade 
todos que estavam participando me solicitaram esse pedido, mesmo sabendo que no momento, a 
estrada está boa de trafegar, mas quando chegar o inverno a situação vai ficar complicada, isso 
acontece todo ano. Esse tipo de demanda é solicitado sempre que vamos às reuniões, pois já 
pensam no período do inverno. Outra demanda requerida pelos moradores dessa comunidade é a 
construção de uma escola, nem que seja uma barraca para atender os alunos que moram naquela 
localidade. Pedem apenas o material para eles mesmos construírem. A gente pede que o executivo 
venha olhar com carinho para aquela região e que esse benefício possa chegar o quanto antes. 
Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores. 
Ver. Evandro de Lima: Parabenizo o autor da matéria pela preocupação com aquela região. Fica meu 
pedido para subscrever no requerimento e vamos ficar na torcida para que o executivo possa 
realmente cumprir com o que foi acordado na última reunião que tivemos, onde ficou certo que as 
máquinas no início e setembro já estariam lá, mas até o momento não aconteceu o serviço. 
Ver. Benício Braga: Parabéns Ver. Railton pela sua matéria, conte com meu apoio e me autorize a 
assinar com Vossa Excelência. Obrigado! 
 

5. REQUERIMENTO Nº 225/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes e Mardonio Jhones 
Martins, requerendo a recuperação asfáltica das Travessas Beira-Rio, Cristóvão Colombo, 
Magalhães Barata e rua Manoel do Carmo, Bairro Vila Nova. 

6. REQUERIMENTO Nº 226/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
construção de um Ginásio Poliesportivo na área do estacionamento do Estádio Municipal, 
Bairro João Paulo II, dotado com praça de alimentação. 

7. REQUERIMENTO Nº 227/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, para que se proceda 
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a conclusão da pavimentação asfáltica do Bairro Paraubá, indo até o campo de futebol na 
estrada do Canidezinho. 

Ver. Antonio dos Santos: Essa matéria é para ter apresentado semana passada, mas como nossa 
Sessão em Câmara Itinerante foi no Distrito Novo Horizonte, com certeza as matérias teriam que ser 
voltadas para a região de lá, mas hoje eu e o meu nobre colega vereador Mardonio estamos 
apresentando o requerimento Nº 225 e requerendo do Poder Executivo, na pessoa do Exmo. Sr. 
Prefeito Artemes Oliveira, a recuperação asfáltica das Travessas Beira-Rio, Cristóvão Colombo, 
Magalhães Barata e Rua Manoel do Carmo. Desde já venho contar com o apoio dos nobres pares na 
aprovação desta matéria que é de grande importância para os moradores dessas ruas. Obrigado! 
Ver. Mardonio Jhones:  O requerimento com o Ver. Antonio decidimos apresentar à esta plenária 
porque estivemos visitando o Bairro Vila Nova, mais especificamente essas ruas e travessas que 
constam no requerimento e detectamos que as mesmas estão praticamente quase intrafegáveis. A 
gente fez em conjunto para reforçar o pedido e levar ao executivo na esperança que seja executado. 
Apresento mais dois requerimentos e venho solicitar do secretário de obras e ao prefeito municipal 
que proceda a conclusão da pavimentação asfáltica do Bairro Paraubá, indo até o campo de futebol 
na estrada do Canidezinho, assim como a construção de um Ginásio Poliesportivo na área do 
estacionamento do Estádio Municipal, Bairro João Paulo II, dotado com praça de alimentação.  
Ver. Railton da Silva: Parabenizo os vereadores pelas 03 matérias apresentadas. Peço autorização 
para assinar e que realmente venham a ser executadas.  
Ver. Gilson Sousa:  Parabenizo o autor das matérias. Eu também fiz uma cobrança ao secretário em 
relação a essas Ruas da Vila Nova, mas não tivemos retorno, mas agora através de requerimento, 
quem sabe esse benefício possa chegar aqueles moradores. Obrigado! 

 

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

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. Paulo Sérgio de Andrade:  Parabenizo o Secretário de obras pelo trabalho que vem 

realizando nesses nove meses de mandato. As estradas e pontes estão ótimas para trafegar. Antes 
de vim a esta Sessão, fui visitar minha vó que não está muito bem de saúde, mas venho pedir 
autorização ao presidente para que eu possa me retirar da sessão, pois recebi uma notícia que 
minha vó não está muito bem e encontra-se hospitalizada no Hospital Santa Clara. Obrigado pela 
atenção pela compreensão. Boa noite a todos! 

O Ver. Evandro de Lima pediu autorização do Exmo. Sr. Presidente Ver. Robson Santiago 
para também e retirar da sessão, para acompanhar o Ver. Paulo até o hospital, pois o mesmo não 
estava se sentindo bem. 

2. VER. RAILTON DA SILVA:  Agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida e quero aqui 
me solidarizar com o vereador Paulinho pelo estado de saúde de sua vó, que Deus restaure a saúde 
dela e volte ao convívio familiar. Quero aqui agradecer as pessoas que estiveram conosco no 
movimento do último domingo. Parabenizo a população ipixunense por ter participado. O que 
estamos fazendo é lutando pelo Brasil que realmente queremos. Boa noite a todos e que possamos 
ter um bom retorno 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA:  Estou sendo constantemente questionado pelos moradores do 
nosso município sobre a questão da taxa de iluminação pública. Fiz um documento para que fosse 
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elaborado pelo executivo um Projeto de Lei exatamente sobre esse assunto, porque pagamos 
valores abusivos, mas até agora não fomos atendidos. Dirijo-me ao líder do governo e pergunto 
como vai ficar sobre a questão da recuperação da estrada da travessa 13, falo isso porque estão 
comentando que as estradas que ligam até o Km 88 foram feitas com mais qualidade, piçarradas e 
bem mais feita, então peço que do mesmo modo que faz em um trajeto, façam o outro também. 
Obrigado! 

4. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Em relação a taxa de iluminação pública, posso 
entregar ao líder do governo, Ver. Railton, não só os Projetos de Leis, mas o estudo que o ex-
vereador Jean fez baseado nas taxas cobrada nas cidades vizinhas, comparando com a nossa. A taxa 
de iluminação pública é um caso sério, desde sempre. Quero aqui agradecer o trabalho do 
executivo, juntamente com o secretário de obras, Gleidson sobre a recuperação das pontes e 
estradas em nosso município. Tive oportunidade de ser secretário de obras e não tive a chance de 
fazer como fizeram na estrada do Candiruzinho. Estão de parabéns! Seria ótimo se o executivo 
pudesse fazer esse mesmo trabalho em todas as estradas, mas com certeza não tem condições 
financeiras, pois são muitas estradas a serem recuperadas. O ver. Paulinho foi feliz por voltar a pedir 
a recuperação dessas estradas, com certeza serão recuperadas. Realmente estão intrafegáveis. 
Carros baixos não conseguem trafegar com segurança. Fiz um vídeo quando visitei umas 
comunidades e mandei para o secretário de obras e prefeito, mas sabemos que temos muitas 
estradas com problemas seríssimos. A gente pede que o secretário obras priorize pelo menos as 
principais. Aqui quero parabenizar o prefeito municipal pela sanção dos projetos de leis, inclusive 03 
projetos de leis de minha autoria. Fico muito feliz, porque não tive a felicidade no mandato passado 
de receber essas devolutivas e hoje tenho 03 leis sancionadas dos projetos de minha autoria. Fica 
aqui meu agradecimento pessoal por ter dado o retorno em tempo hábil. As leis tem chegado nesta 
casa e foi o que mais solicitamos no início do mandato. Quero aqui convidar a todos para o evento 
sobre o tema saúde mental. Temos que falar para as pessoas sobre o setembro amarelo. As vezes a 
situação está do nosso lado e muitas vezes fazemos vista grossa. A gente precisa abrir os olhos para 
essa situação. Meus agradecimentos a todos, aos amigos ACS e ACE. Vocês são muito bem 
representados nesta Casa. Desde o meu mandato passado os benefícios para essa categoria sempre 
foram aprovados. Meus agradecimentos também aos nossos funcionários que sempre tem se 
empenhado em suas funções. Fiquem com Deus e que possamos voltar aos nossos lares em paz. 

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 15 de setembro de 
2021, às 17hs no Distrito Canaã, às 17hs. 

 



6 
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 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                  Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 

                     1º Secretário                                                                                  2º Secretário 
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24ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 08/09/2021 

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  

8.  
MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE  

9.  
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE  

10.  
RAILTON DA SILVA  

11.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 


