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25ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
CÂMARA ITINERANTE – DISTRITO CANAÃ 

 
Data: 15/09/2021 

 
Início: 17:00hs 

 
Término: 20:20hs 

 
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. Antonio dos Santos Mendes 
02. Benício da Conceição Braga 
03. Claudenor Alves da Silva 
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Gilson Sousa de Oliveira e Mardonio Jhones Martins Duarte. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salmos 1,1-4. 
  

O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Santiago, no uso da palavra agradeceu a presença dos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, Vice-Prefeito José Carlos Antunes e sua comitiva, professores, 
gestores e comunidade em geral. Dirigiu-se aos presentes e falou sobre a importância da instalação 
da Câmara Itinerante no Distrito Canaã e demais comunidades polos do município de Ipixuna do 
Pará. Na oportunidade, disse ainda que um dos objetivos principais da proposta, é incentivar e 
facilitar a aproximação entre os cidadãos e a Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 420/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando o relatório 
situacional dos Requerimentos aprovados nas Sessões Ordinárias: 026, 029, 033, 035,047, 048, 063, 
070, 078, 080, 081, 084, 087, 110, 124 e 140/2021. 

 Ofício Nº 425/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando relatório 
situacional dos Requerimentos aprovados nas Sessões Ordinárias: 043, 054, 077, 079, 082, 132, 136, 
137, 139 e 172/2021. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 228/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção 

de uma quadra de futebol de areia na comunidade Diamantina I. 
2. REQUERIMENTO Nº 229/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, para que viabilize a 

construção de um Galpão para funcionamento da Feira do Agricultor da comunidade 
Diamantina I, à margem da PA 256, com boxes padronizados para a venda de produtos 
agrícolas. 
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Autor das matérias: Boa tarde a todos! Em nome do Presidente da Câmara, Ver. Robson Monteiro 
Santiago cumprimento os vereadores e demais pessoas que vieram acompanhar nossa sessão. Estes 
dois requerimentos que estou apresentando é porque estive visitando a Comunidade Diamantina I e 
percebi o quanto eles necessitam de uma quadra de futebol de areia para a prática esportiva. 
Sabemos que esporte é vida e precisamos nos exercitar para que também tenhamos uma vida 
saudável. Somos conhecedores que com a construção da PA 256 essas estradas serão muito 
movimentadas, e pensando na geração de emprego e renda às famílias da Comunidade Diamantina I 
é que estou propondo ao executivo a construção de um Galpão para funcionamento da Feira do 
Agricultor da na referida comunidade. 
 

3. REQUERIMENTO Nº 230/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
perfuração de um poço artesiano na Comunidade Roça Queimada, para benefício dos 
moradores na obtenção de água potável, de forma higiênica e em abundância. 

Autor da matéria: Nobres colegas Vereadores, Funcionários e munícipes que vieram assistir nossa 
Sessão em câmara Itinerante, sejam todos bem vindos. Em nome da ex-vereadora Maéllem Duarte 
quero abraçar todas as pessoas que estão conosco. Estou apresentando este requerimento por 
conhecer de perto a realidade dos moradores da comunidade Roça Queimada, no que diz respeito 
ao consumo de água. Aquelas famílias anseiam por este tão importante e essencial benefício à vida. 
Conto com o apoio dos nobres vereadores na aprovação desta minha matéria. Obrigado!  
 

4. REQUERIMENTO Nº 235/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
um porto de embarque e desembarque de peixes e cargas em geral no Distrito Canaã. 

Autor da matéria: Senhores Vereadores, funcionários, vice-prefeito José Carlos e demais pessoas 
que estão conosco nesta sessão, boa tarde a todos! Tive a oportunidade de trabalhar nesta 
comunidade e pude perceber a dificuldade dos pescadores no que diz respeito ao embarque e 
desembarque, por isso estou pleiteando ao executivo municipal a construção de um porto que 
favorecerá sobremaneira os pescadores locais, bem como demais usuários. Desde já conto com o 
apoio dos meus colegas na aprovação deste requerimento. Obrigado! 

5. REQUERIMENTO Nº 231/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a construção de 
uma quadra de futebol de areia na sede do Distrito Canaã. 

Autor da matéria: Caros colegas vereadores e amigos que estão conosco nesta sessão, somos 
sabedores que o futebol e o esporte em geral, é vida, e nada do que mais justo propor para o poder 
público a construção de quadras de futebol nas comunidades. Neste Distrito os comunitários já 
dispõem de um campo de futebol, mas tenho certeza que não dá pra suprir a clientela local, por isso 
venho hoje requerer a construção de uma quadra de futebol de areia para este Distrito. Obrigado! 

6. REQUERIMENTO Nº 238/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção do 
Ginásio Poliesportivo da Escola Princesa Isabel, no Distrito Canaã. 

7. REQUERIMENTO Nº 239/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção do 
Ginásio Poliesportivo da Escola Bom Pastor, no Distrito Canaã. 

Autor das matérias: Cumprimento a todos e desejo boas-vindas as pessoas que estão conosco nesta 
sessão. Agradeço a Deus por estarmos reunidos neste Distrito e ao presidente, Ver. Robson por ter 
trazido a Câmara até esta população. Nesta oportunidade vocês conhecerão um pouco do nosso 
trabalho. Hoje estou apresentado essas duas matérias na esperança que o nosso gestor municipal 
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possa executar, pois são escolas que necessitam de um espaço como estes para a prática de 
educação física e demais eventos promovidos pelas escolas. Desde já conto com o apoio na 
aprovação. 

 
8. REQUERIMENTO Nº 232/2021 – Ver. Railton da Silva, requer do Poder Público a reforma do 

Espaço Social João Pereira de Assis, no Distrito Canaã. 
9. REQUERIMENTO Nº 233/2021 – Ver. Railton da Silva, requer a abertura das estradas vicinais 

que dão acesso às comunidades Bom Jesus, Betel, Fortaleza e Terra Boa. 
10. REQUERIMENTO Nº 234/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de uma 

ponte na comunidade Santa Lúcia, próximo a fazenda Reseta, que dá acesso a comunidade 
Balalaica. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Em nome da enfermeira deste Distrito Sra. Dora cumprimento 
a todos que vieram acompanhar nossa sessão neste abençoado Distrito. Estou apresentando essas 
três matérias para que futuramente venham beneficiar o Distrito Canaã e região. Nós vereadores 
visitamos as comunidades e trazemos as demandas através de requerimentos para serem aprovados 
em nossas sessões, mas é o executivo quem executa. Estive visitando o espaço social deste distrito e 
vi que está precisando novamente de uma reforma, haja vista que no mandato passado foi feita uma 
reforma, mas já está precisando ser reformado. Os outros dois requerimentos também são de 
grande importância que se tratam de estradas e de construções de pontes. Mais uma vez venho 
contar com meus colegas vereadores para que me ajudem na aprovação dessas matérias e que o 
nosso gestor possa olhar com carinho para essas comunidades. Muito obrigado! 
 

11. REQUERIMENTO Nº 236/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a instalação de 
arquibancadas e refletores no campo de futebol do Distrito Canaã. 

Autor da matéria: Meus amigos, o Deputado Hélio Leite destinou uma emenda parlamentar para 
este mesmo fim, só que foi para o Distrito Novo Horizonte e hoje estou apresentando para que esse 
Distrito também possa ser agraciado com este mesmo benefício. Quem sabe o Prefeito Artemes 
Oliveira possa executar com os recursos próprios. Vocês puderam acompanhar que hoje foram 
apresentados 11 requerimentos, votados para a área a da saúde, educação, esporte, construção de 
pontes e estradas, etc, mas todos para o Distrito Canaã e região. Esse é um dos nossos trabalhos: 
Trazemos ao plenário para discussão e aprovação, e em seguida encaminhamos ao executivo para 
que o prefeito dentro do seu plano de governo possa executá-los. Obrigado!  
 

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

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Em nome da ex-vereadora Maéllem Duarte quero 
deixar meu abraço a todas as mulheres e dizer que o Distrito Canaã perdeu uma grande 
representante que hoje poderia estar aqui dando continuidade nos trabalhos deste Distrito e 
lutando para o desenvolvimento do nosso município, assim como cada um de nós estamos fazendo. 
Me sinto muito feliz em poder participar das Sessões Itinerantes, porque é uma forma de levar 
nossos trabalhos até a população, porque devido à distância vocês não têm condições de estar 
conosco na Câmara todas as quartas-feiras. Deixo meus sinceros agradecimentos ao presidente da 
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Câmara Robson Santiago por ter abraçado esta causa e juntos irmos ao encontro da população. Que 
Deus nos abençoe e nos permita um bom retorno às nossas Casas. 

2. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Parabenizo o presidente por ter trazido a Câmara até 
este Distrito. Tenho certeza que as pessoas que vieram aqui puderam acompanhar e ver de perto 
um pouco do nosso trabalho. Ao longo desses nove meses já foi aprovado 226 requerimentos, vários 
projetos de leis tanto do executivo como do legislativo. Então, nós vereadores estamos fazendo o 
nosso trabalho e vamos continuar essa nossa missão. Deixo meu mandato a disposição. Visitem 
nossa Câmara e o que estiver ao nosso alcance, podem contar com a gente. Boa noite a todos e 
obrigado pela receptividade Ver. Maéllem e demais moradores. 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Apresentamos requerimentos para todas as comunidades, 
porque fomos eleitos para representar todo o município. Hoje apresentamos somente para este 
Distrito e sua região porque o público alvo mora aqui. Venho mais uma vez fazer um alerta sobre o 
Corona Vírus. A pandemia ainda não acabou, só ontem tivemos 23 casos confirmados em um único 
dia. Estamos vendo muita gente a vontade, sem os cuidados necessários para evitar a proliferação 
do vírus novamente em nosso município. Continuem com o uso de máscaras, higienização e sem 
aglomerações. Outra preocupação que estamos presenciando é sobre o consumo de alguns peixes, 
causando a chamada “urina preta”. Então, devemos evitar nesse momento consumir os seguintes 
pescados:  tambaqui, o badejo e a arabaiana ou crustáceos camarão e caranguejo. Boa noite a 
todos! 

4. VER. PAULO SÉRGIO: Primeiramente agradeço a Deus por estarmos reunidos. Meus 
agradecimentos a ex-vereadora Maéllem Duarte pela receptividade em sua residência. Quero 
também agradecer a todas as pessoas que vieram acompanhar nossa sessão em câmara Itinerante. 
Informo que nós vereadores temos vários requerimentos destinados para este Distrito e região e 
não fazemos somente votados para a área do esporte, mas para a área da saúde, educação, 
categorias como guardas municipais, polícia militar, dentre outros pedidos que irão beneficiar esta 
população. Deixo aqui meu mandato a disposição, assim como meu contato para que quando 
precisarem, podem contar com este vereador. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se 
Deus assim nos permitir Boa noite a todos! 

5. VER. RAILTON DA SILVA:  Inicio meu pronunciamento agradecendo também a ótima recepção 
que tivemos na casa da ex-vereadora e amiga de todos, Maéllem Duarte. Parabéns por tudo que 
você fez e continua fazendo por este Distrito. Estamos felizes pela presença. O nosso objetivo nesta 
é levar um pouco do nosso trabalho que desempenhamos na Câmara Municipal até as comunidades 
polo. Apresentamos hoje diversos requerimentos voltados para diversas áreas e ficamos torcendo 
para que o executivo possa executá-los. Todos os vereadores estão empenhados a fazer um 
mandato presente junto a população e isso nos deixa muito feliz. Sabemos que este Distrito ficou 
sem nenhum representante dentro do Poder Legislativo, mas nós fomos eleitos para representar 
toda a população Ipixunense e estamos fazendo isso muito bem. Vocês têm condições de eleger um 
representante deste Distrito, como sempre fizeram.  Se organizem e apoiem alguém do Distrito ou 
região que possam lutar por vocês dentro do legislativo. Parabenizo a gestão municipal na pessoa do 
vice-prefeito José Carlos Antunes pelas ações realizadas neste Distrito e região. Muito obrigado a 
todos e que Deus nos abençoe e nos conceda um bom retorno às nossas residências. 

6. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA: Agradeço em nome da minha esposa Letícia a todos deste 
Distrito que estão participando desta sessão. Meus sinceros agradecimentos aos vereadores e ao 
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Vice-prefeito José Carlos pela presença. Nesta oportunidade peço para assinar em todos os 
requerimentos que aqui foram aprovados. Não poderia deixar de parabenizar a gestão municipal 
pelas ações que tem feito em várias comunidades, inclusive neste Distrito. Com certeza o Gestor 
Municipal Artemes Oliveira irá analisar com carinho os requerimentos que foram aprovados hoje 
para este Distrito. Desejo um bom regresso a todos e que futuramente voltaremos para inaugurar as 
obras que nós vereadores requeremos da gestão municipal. Boa noite a todos! 

7. VER. FRANCISCO VALDENISO F. DA SILVA: Somente para agradecer a presença de todos que 
vieram participar da nossa sessão em Câmara Itinerante. Não sou vereador somente do Canaã, mas 
de todo o município de Ipixuna do Pará. Tive apenas um voto neste Distrito, mas nem por isso deixo 
de lutar por melhorias para esta população. Esse é o nosso dever, trabalhar em prol do 
desenvolvimento deste município. Agradeço as ações do prefeito municipal, com obras executadas e 
benfeitorias neste Distrito e região. Um abraço a todos e fiquem com Deus. 

8. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Agradeço imensamente a presença dos senhores 
vereadores, funcionários, vice-prefeito José Carlos Antunes e sua equipe e em especial a todos que 
fazem parte deste Distrito e região. Meus amigos, o nosso objetivo aqui é apresentar nossas 
matérias que irão beneficiá-los e ouvir as lideranças. Hoje quero agradecer novamente ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal Artemes Oliveira pela resposta situacional de vários Requerimentos aprovados 
nas Sessões Ordinárias, assim como as leis sancionadas. Parabéns Vice-prefeito José Carlos Antunes 
pelo compromisso que Vossa Excelência e o Prefeito Municipal assumiu no dia da posse, em que 
vocês dariam a resposta as matérias encaminhadas e um retorno dos Projetos Leis, sancionados ou 
vetados. Para finalizar agradeço imensamente toda equipe de apoio para a realização desta sessão, 
de modo particular, agradeço a ex-vereadora Maéllem Duarte por ter aberto sua residência para nos 
receber. Nossa Câmara está de portas abertas e deixo novamente meu mandato à disposição de 
Vossas Senhorias. Saibam que o Distrito Canaã é um Distrito muito próspero e ainda receberá 
muitos benefícios. Não tenham dúvidas que todos nós representamos todas as comunidades deste 
município, pois fomos eleitos para bem representá-los. Meu muito obrigado a todos que vieram 
abrilhantar esta noite. Minha equipe de trabalho, muito obrigado, vocês também são responsáveis 
por aproximar o povo do Poder Legislativo. Desejo uma abençoada noite a todos e que possamos ter 
um ótimo retorno às nossas Casas. 

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 22 de setembro 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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25ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 15/09/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO –  
CÂMARA ITINERANTE – CANAÃ 

 
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  

 


