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26ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 22/09/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:40hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira. 
                                               2º Secretário – Paulo Sérgio de Andrade 

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. Railton da Silva 

 
Vereador ausente: Francisco Valdeniso Freitas da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo 54, 1-5.  
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Robson Santiago: Justifico a ausência do Ver. Francisco que não estava se sentindo muito 
bem e precisou se retirar da referida sessão ordinária. Conto com a compreensão dos nobres colegas 
vereadores na aprovação desta justificativa. Obrigado! 

A justificativa foi aprovada por unanimidade. 

 Ofício Nº 017/2021, da Presidente do Instituto Flor de Lótus, Delma Almeida, encaminhando 
cópia do ofício que encaminhou a Secretaria Municipal de Educação, sobre o retorno da aulas 
presenciais em Ipixuna do Pará. 

 Ofício Nº 417/2021 – do Prefeito Municipal Artemes, encaminhando a Lei Municipal Nº 
386/2021, que Institui o “Dia do Festival do Açaí” da Igreja Assembleia de Deus do Município de 
Ipixuna do Pará(COMIEADEPA), e dá outras providências. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 240/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza e Mardonio Jhones Martins 

Duarte, requerendo a instalação de energia elétrica para a área do Trecho Seco, localizada na 
estrada de acesso entre a comunidade Parque das Araras e Fazenda Cocal, no perímetro de 
fronteira entre as Fazenda Promissão e Paranoá. 

2. REQUERIMENTO Nº 243/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, solicita do Poder 
Público a construção de lombadas na avenida principal que divide os Bairros Residencial Cunha 
e Residencial Okajima, sede do município. 
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3. REQUERIMENTO Nº 248/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
construção de 02(duas) pontes na estrada de acesso a Comunidade Travessa 13. 

Ver. Mardonio Jhones:  Boa noite a todos! Saúdo meus nobres colegas Vereadores. Em nome do 
amigo Sivaldo do corpo de bombeiros, quero agradecer a presença dos Bombeiros Civil, pastores e 
demais irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Sabemos que temos muitas ruas que são muito 
movimentadas, como as principais do Residência Cunha e Okajima e com o isso o perigo de acidentes 
aumenta. Partindo dessa afirmativa, venho requerer que o Poder Público possa construir lombadas, 
pelo menos na frente da escola, Igreja e quadra de futebol, evitando que acidentes e outros 
transtornos aconteçam. As duas pontes da vicinal que liga a sede do Município à Travessa 13, nas 
proximidades da comunidade Água Boa, encontram-se em estado precário de conservação. Peço ao 
Poder Público que medidas urgentes sejam tomadas para que se construa essas duas pontes que são 
importantes elo entre a zona rural e zona urbana. Sobre o requerimento do Trecho Seco, também é 
muito importante esse benefício para aqueles moradores, uma vez o poço para o consumo de água 
só funciona com o grupo gerador e é único ramal que funciona com um grupo gerador. Sempre que 
querem usar, tem que fazer uma coleta para comprar o óleo. Conto com apoio na aprovação das 
matérias. Obrigado! 

4. REQUERIMENTO Nº 244/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção do 
Campo de Futebol na Travessa 13, com sistema de irrigação, gramado, traves e mureta com 
lombadas para mantê-los preservados da invasão de animais. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Agradeço a Deus por estarmos reunidos em mais uma sessão. 
Em nome do Presidente desta Casa cumprimento todos meus colegas vereadores, funcionários, 
amigos que estão conosco nesta noite a as famílias que nos acompanham através da página da 
câmara Municipal. Venho defender esse requerimento por entender da importância do esporte em 
nossas vidas, em particular da prática do futebol. Já apresentei essa matéria em outros mandatos e 
hoje novamente venho requerer que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Artemes Oliveira possa executá-
la. A maioria dos campos não são padronizados, são feitos pelos comunitários e não tem gramas 
especificadas, por isso peço que seja construído como padrão a estrutura do campo de futebol do 
Distrito Novo Horizonte. Conto com o apoio na aprovação de mais este tão importante benefício aos 
moradores da Travessa 13. Obrigado! 
 

5. REQUERIMENTO Nº 245/2021 – Ver. Benício a Conceição Braga, para que proceda a 
implantação de energia elétrica e recuperação da estrada da Comunidade Bacuri, próximo a 
Gleba 8. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Presidente, Ver. Robson Santiago, em seu nome quero 
cumprimentar a todos os presentes nesta sessão. Nas visitas às comunidades a gente ouve 
atentamente os anseios dos comunitários e aí trazemos as demandas nesta plenária para serem 
aprovadas, mas é o executivo quem executa. São apenas 11 famílias que ali residem e precisam muito 
desse importante benefício. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e que o executivo 
possa olhar com carinho, pois aquelas famílias serão gratas para sempre. Obrigado! 
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6. REQUERIMENTO Nº 241/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que proceda a adequação 
das salas do Estádio de Futebol para abrigar dignamente a secretaria municipal de Cultura, 
Esporte, Turismo e Lazer. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos e a todas! Somos sabedores que a nova gestão tem uma postura 
de não continuar pagando aluguéis para abrigar as secretarias municipais, acho isso louvável. 
Atualmente o conjunto de salas do estádio Municipal, localizado no Bairro João Paulo II, encontra-se 
fechado, razão pela qual venho propor que essas salas possam ser usadas por essas secretarias, 
evitando assim que haja gasto público com pagamento de aluguéis. Conto com o apoio na aprovação. 
Obrigado! 
 

7. REQUERIMENTO Nº 246/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo melhorias das vias 
do Km 92, Vila São Cristóvão, com terraplanagem e empiçarramento nos seguintes trechos: 
Rua da margem direita da BR 010, partindo da frente da PRF até a residência do Sr. Alex, Rua 
da margem esquerda da BR 010, partindo da entrada do Sr. Paulo até o antigo DNER. 

8. REQUERIMENTO Nº 247/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
um Galpão Comunitário para eventos na comunidade São Raimundo, na Região Ribeirinha. 

Autor das matérias: Em nome do ex-vereador Carlos Lima saúdo a todos os presentes e a todos que 
estão acompanhando de forma remota em suas casas os nossos trabalhos. A comunidade km 92 fica 
localizado entre a sede do município e Distrito Novo Horizonte, mas sem muita atenção pelos 
gestores que já passaram em nossa cidade. A verdade é o Km 92 fica um pouco despercebido e os 
benefícios não chegam para quela população, com isso, os problemas vem se acumulando. Peço ao 
Prefeito Municipal para que possa olhar com carinho para aquele povo, fazendo essas duas ruas uma 
na margem direita e outra na margem esquerda. O outro requerimento é sobre a construção de um 
Galpão Comunitário para eventos na comunidade São Raimundo, na Região Ribeirinha. Essa 
comunidade necessita de um local apropriado para suas reuniões, sejam elas para eventos culturais, 
religiosos ou mesmo para discutir soluções dos problemas da coletividade. Peço que meus colegas 
vereadores me ajudem na aprovação desses dois humildes requerimentos.  Boa noite a todos! 

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

1. PARECER Nº 014/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Nº 020/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, Dispõe sobre a denominação 
da Unidade de Saúde do Distrito Novo Horizonte de “Posto de Saúde Manoel Seconde 
Pacheco”. 

2. PARECER Nº 015/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Nº 021/2021, de autoria do Ver. Evandro de Lima Souza, Dispõe sobre a 
denominação de via pública da Zona Urbana do Distrito Novo Horizonte de “Rua Joaquim 
Rodrigues de Carvalho. 

3. PARECER Nº 016/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
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 

Os Pareceres Nº 014, 015 e 016/2021, foram aprovados juntamente com os Projetos de 
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Leis Nºs 020, 021 e 023/2021, por unanimidade. 
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Sr. Presidente, Senhores Vereadores, funcionários e demais 

pessoas que estão conosco nesta noite. No meu ponto de vista as aulas não podem voltar, 
principalmente por estarmos vivendo dias difíceis em relação ao alto número de pessoas infectadas 
em nosso município com o corona vírus. De segunda a quarta-feira, foram detectados 101 casos. 
Então, temos que pensar numa estratégia para evitar que aumente ainda mais esses casos, porque 
se continuar do jeito que está, bares, festas, quadra de futebol, praças, funcionando normalmente, 
tenho certeza que a situação vai ficar pior. Não sou contra o fechamento de nenhum 
estabelecimento, mas que a gente precisa fazer algo para que esse contágio não venha aumentar. 
Peço ao Secretário de Saúde e ao Prefeito Municipal que tomem medidas mais severas para evitar 
que coisas piores aconteçam. Muito obrigado e boa noite a todos! 

2. VER. RAILTON DA SILVA: Fui infectado por três vezes e sei o quanto isso é difícil, mas agradeço 
a Deus pela minha vida e da minha família. Temos que acender o alerta sobre o aumento dos casos 
de covid em nosso município. Do dia 14/09 até a data de hoje aumentou muito. Hoje pela manhã nos 
reunimos com o prefeito, secretários de saúde e meio ambiente, presidente da associação dos 
comerciantes e outras autoridades, exatamente para falar sobre o assunto. O Prefeito Municipal 
Artemes Oliveira está muito preocupado sim, e estará tomando algumas medidas para que não 
venha aumentar esse surto novamente em nosso município. Muitos estão criticando sobre o centro 
de covid que está dentro do hospital Santa Clara, mas é em uma área isolada e os pacientes e 
servidores que acompanham o tratamento não tem contato com as outras pessoas que estão no 
hospital. A verdade é que os recursos diminuíram e com isso não teve como manter o centro 
funcionando. Desde já agradeço a presença dos pastores e demais pessoas que vieram acompanhar 
nossa sessão. Boa noite e bom retorno às nossas casas. 

3. VER. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA: Sabemos que esse vírus é um caso sério e medidas tem 
que ser tomadas. Fui infectado também e fiquei muito preocupado em transmitir para outras 
pessoas, principalmente para a minha família. Parabenizo os nobres pares que apresentaram 
matérias e a comissão de Justiça e Redação de Leis pela análise dos Projetos que foram aprovados 
hoje. Meu forte abraço aos irmãos da igreja Assembleia de Deus, ex-secretários municipal Paulo 
Santos, Borges e Gleison. Agradeço ao Prefeito Municipal pela sanção da Lei Municipal sobre o 
Festival do Açaí. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipixuna do Pará, agradeço aos 
vereadores que aprovaram ao Projeto de Lei e ao Prefeito Municipal Artemes Oliveira por ter 
sancionado a Lei municipal. Para finalizar, deixo aqui meu mandato a disposição, porque cada um de 
nós fomos selecionados por Deus para lutar e defender nosso povo, e tenho certeza que cada um de 
nós está exercendo muito bem seu mandato. Que Deus derrame bênçãos aos nossos munícipes 
sempre. Um forte abraço a todos. 

4. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabenizo os vereadores que apresentaram 
requerimentos. Agradeço pelo apoio em todas as matérias que aqui receberam aprovações 
unânimes. Parabenizo ao nobre vereador Gilson Sousa pelo Projeto de Lei sancionado sobre o festival 
do Açaí da Igreja Assembleia de Deus. Somos servos de Deus, servimos a Ele e estamos para trabalhar 
nesse também nesse sentindo. Em se tratando sobre o covid, digo que infelizmente a gente ainda 
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não se deu conta que esse vírus ainda estar infectando e matando muitas pessoas. Precisamos 
continuar nos cuidando e cuidando de quem amamos. Os hábitos de higiene devem permanecer. 
Não vamos nos descuidar e achar porque tomou as duas doses da vacina não poderão ser infectados 
novamente. O momento de fato não é oportuno para nos aglomerar e a verdade é que temos que 
voltar a nos proteger e proteger quem convive conosco. Fica meu pedido para que a população volte 
a se cuidar e tome os cuidados necessários. A reforma das unidades escolar é uma constância em 
nossas sessões e acredito que essas reformas irão acontecer brevemente. Agradeço a presença dos 
integrantes do Instituto Flor de Lótus. Digo que estamos acompanhando essa situação sobre a 
possibilidade do retorno das aulas, inclusive houve uma reunião com os representantes do Conselho 
escolar, solicitada pelo ver. Fábio. Podem ter certeza que iremos dá as informações necessárias. Essa 
ação de vocês dentro do Instituto é uma ação muito bonita, parabéns! Agradeço a presença do pastor 
Wilson e demais membros das Igrejas Evangélicas que tiveram a paciência para acompanhar nossos 
trabalhos. É um prazer em tê-los aqui. Para finalizar, agradeço aos vereadores e funcionários desta 
Casa pela parceria. Boa noite a todos e voltem sempre a esta Casa, ela é de vocês, queridos visitantes! 
 

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 e demais participantes, para a próxima Sessão Ordinária no dia 
29 de setembro de 2021, no plenário da Câmara Municipal. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                  Ver.  PAULO SÉRGIO DE ANDRADE 
                                 1º Secretário                                                           2º Secretário, em exercício 
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26ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 22/09/2021 

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  

 


