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29ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE OUTUBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 13/10/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:00hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira 
                                               2º Secretário – Benício da Conceição Braga 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Claudenor Alves da Silva 
03. Evandro de Lima Souza 
04. Mardonio Jhones Martins Duarte 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes: Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Fábio de Almeida Souza. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, João 10,14-17.  
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Robson Santiago:  Boa noite! Justifico a ausência do Ver. Francisco Valdeniso Freitas da 
Silva que se encontra com problemas de saúde e por isso não poderá participar conosco desta sessão. 
Conto com a compreensão dos nobres pares na aprovação desta justificativa. Obrigado! 

A justificativa foi colocada em discussão e em seguida foi aprovada por todos os 
vereadores. 

 PROJETO DE DECRETO DE LEGISLATIVO Nº 03/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, Dispõe 
sobre a concessão do “Título de Mérito Orlandir Alves de Lima” ao Ilmo. Sr. José Orlando Freire, e dá 
outras providências. 

 
PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 

1. PROJETO DE DECRETO DE LEGISLATIVO Nº 03/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, Dispõe 
sobre a concessão do “Título de Mérito Orlandir Alves de Lima” ao Ilmo. Sr. José Orlando Freire, e dá 
outras providências. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 265/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a reforma do 

Galpão de apoio dos ribeirinhos localizado na Comunidade LACRAIA. 
2. REQUERIMENTO Nº 266/2021 – Ver.  Robson Monteiro Santiago, pedindo providências no 

sentido de construir uma quadra de Futebol de areia na Comunidade SANTO ANTONIO. 
Autor das matérias: Meus nobres colegas Vereadores, funcionários e demais pessoas que nos 
acompanham através do link disponibilizado pela Câmara, estou dando entrada nestas duas matérias 
como uma forma de atender o anseio dos comunitários. Acredito que a maioria dos nobres 
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vereadores conhecem a comunidade Lacraia. Lá tem um galpão construído há muito tempo e 
antigamente as comunidades vizinhas faziam uso do mesmo para alojamento e outros fins, como por 
exemplo os comunitários guardavam seus produtos para que no dia seguinte os mesmos pudessem 
vendê-los na feira da cidade. Mas há bastantes tempo está deteriorado, inclusive há muitos morcegos 
que se alojam por lá. Com isso, resolvi apresentar esta matéria na esperança que o poder público 
possa tomar as providencias necessárias para que haja o quanto antes a reforma naquele galpão e 
que se não servir mais para esse fim, que possa ser usado para outros tipos de evento. Sobre o 
requerimento 266/2021, nessa oportunidade apresento para a comunidade Santo Antonio um pedido 
para que construa uma quadra de Futebol de areia para aqueles comunitários. Informo que eu e o 
Ver. Mardônio fomos deixar uns uniformes de futebol e vimos de perto a necessidade desse benefício 
chegar aquele povo. Nos ajudem e nos apoiam na aprovação dessas matérias. Sei que não é algo 
exorbitante que a gestão municipal não possa construir. Vamos torcer. Muito obrigado! 

Os Vereadores Benício Braga, Evandro de Lima e Gilson Sousa, parabenizaram o auto das 
matérias e na oportunidade pediram para assinar. 

 
3. REQUERIMENTO Nº 270/2021 – Vers. Fábio de Almeida Souza e Robson Monteiro Santiago, 

requerendo a construção do muro da Escola da Comunidade Enalco, além de passarela coberta 
ligando seus anexos. 

4. REQUERIMENTO Nº   274/2021 – Vers. Mardônio Jhones Martins Duarte e Robson Monteiro 
Santiago, para que proceda destinação de Emenda Parlamentar para aquisição de um veículo 
tipo Pick-up, destinado aos Bombeiros Civis de Ipixuna do Pará. 

Ver. Robson Santiago: Sabemos que já foi aprovada várias matérias para a comunidade Enalco, 
inclusive em relação a reforma da escola, mas a ausência do muro é uma falta sentida por todos, 
gerando insegurança para os alunos e profissionais que ali trabalham. Na mesma matéria estou 
requerendo a construção de uma passarela coberta entre seus anexos, facilitando o acesso e 
oferecendo proteção tanto do sol como da chuva. A outra matéria é sobre uma emenda parlamentar 
que iremos encaminhar ao Deputado Chamonzinho-MDB, para aquisição de um veículo tipo Pick-up, 
destinado aos Bombeiros Civis de Ipixuna do Pará. Em reunião com associação eles optaram que esse 
veículo seria bem mais útil que uma ambulância, não que a ambulância não seja importante, mas um 
carro aberto seria mais eficaz para desempenho de suas funções, pois muitas vezes tem que lidar com 
acidentes de trânsito e até ocorrências de grande proporção, como incêndios e enchentes. A gente 
fica triste porque a aquisição da ambulância já estava bem adiantado e agora tem que refazer todo o 
processo para que seja adquirido esse tipo de veículo, mas vamos torcer para que o Deputado 
Chamonzinho destine mais esse benefício ao Município de Ipixuna do Pará. Conto com o apoio na 
aprovação dessas duas matérias em conjuntos com meus colegas vereadores Fábio e Mardônio. 
 

5. REQUERIMENTO Nº 264/2021 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo 
construção de uma Escola na comunidade Nova União, bem como uma Quadra de Futebol de 
Areia no trevo do mesmo povoado. 

Autor da matéria: Justifico meu atraso na sessão. Eu e o Ver. Antonio estávamos em uma agenda com 
o prefeito e quase não chegávamos a tempo. Agradeço a compreensão de todos. Saúdo a todos e 
desejo boas-vindas aos visitantes. Defendo esse requerimento uma vez que se faz necessária a 
construção de uma escola na comunidade Nova União. Os alunos estudam em um local inadequado 
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para a prática escolar. A casa é alugada, sem contar que não é bem adaptada para funcionamento de 
uma escola, ou seja, o espaço físico não oferece condições dignas para o processo de ensino-
aprendizagem. Peço também nesta mesma matéria a construção uma quadra de futebol de areia no 
trevo do mesmo povoado, uma vez que os comunitários não dispõem de uma área de lazer. Venho 
recorrer ao Gestor Municipal para que direcione o empenho necessário em prol do atendimento da 
presente demanda. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  A gente tem debatido neste plenário constantemente sobre a melhoria nas 
escolas do nosso município, inclusive porque o tempo é propício, pois as aulas ainda estão sendo 
remotas. Em Novo Horizonte fizemos uma conversa com as gestoras da escola Fernando Guilhon e em 
seguida fomos conversar com o secretário de obras, porque o que estava na planilha da reforma não 
era o mesmo que o conselho escolar tinha decidido em reunião. Toda instalação elétrica precisa ser 
refeita, pois está uma situação precária. Há uma incidência muito grande de lâmpadas que queimam 
com frequência. A hora é essa e o momento é agora de realizar as reformas e os reparos necessários. 
Obrigado! 
 

6. REQUERIMENTO Nº 277/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo implantação de uma fábrica 
de laticínios no município de Ipixuna do Pará. 

7. REQUERIMENTO Nº 278/2021 – Ver. Railton da Silva, requer do Poder Público a implantação 
de um Frigorífico no Município de Ipixuna do Pará. 

Autor das matérias: Boa noite a todos! Esses dois requerimentos que coloco nesta sessão são muito 
importantes para o nosso município. O primeiro é sobre a implantação de uma fábrica de laticínio. 
Sabemos que temos uma produção de leite muito grande em nosso município e a iniciativa de investir 
nos produtos derivados do leite tem relevância para a economia local, sem contar que irá gerar 
emprego e renda em nosso município. Minha outra matéria sugere a elaboração de estudos para a 
implantação de um frigorífico. Com certeza já foram aprovadas vária matérias com este mesmo teor, 
mas que infelizmente esse benefício ainda não chegou em nosso município. Sabemos que além da 
importância para a saúde, um investimento dessa magnitude é fonte permanente de trabalho para 
nossos munícipes. Venho pedir aos meus nobres colegas vereadores que me ajudem aprovar estes 
requerimentos de grande importância para todos nós. Muito obrigado! 
Ver. Robson Santiago:  Parabéns Ver. Railton pelas matérias, com certeza terão meu voto favorável. 
 

8. REQUERIMENTO Nº 279/2021 – Ver.  Antonio dos Santos Mendes, solicita a construção de 
uma Quadra de Futebol de areia na comunidade NOVA VIDA. 

Autor das matérias:  Agradeço a Deus pela oportunidade. Esse requerimento para a comunidade 
também é um pedido das pessoas que ali residem, sendo um meio que vai propiciar atividades 
recreativas para os moradores local. Conto com o apoio na aprovação. Obrigado! 
 

9. REQUERIMENTO Nº 281/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, que seja incluída no 
planejamento de obras da Prefeitura Municipal, a construção da Casa do Professor da 
Comunidade Escolinha, região da Arapuã. 

Autor da matéria: Em seu nome presidente, Ver. Robson Santiago cumprimento a todos. Visitando o 
polo da escolinha, em nosso município, foi possível constatar que os professores não tem um local 
fixo para morar. Os mesmos moram em casas alugadas, pagas por eles mesmo. Somos conhecedores 
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que o salário desses profissionais já não é o suficiente para custear suas despesas e ainda mais 
pagando aluguel. Por isso vejo a necessidade de o Poder Público tomar as providências necessárias 
para que seja construída instalação de alojamento confortáveis aos docentes, contribuindo para o 
planejamento das aulas, que refletirá na qualidade do ensino na escola local. Conto com o apoio dos 
meus colegas vereadores. Obrigado! 
Ver. Claudenor Alves:  Cumprimento a todos pela participação em nossa sessão. Ver. Benício, seu 
requerimento tem todo meu apoio. Com certeza esse benefício vai converter em melhorias de ensino 
aos nossos alunos. Obrigado! 
 

10. REQUERIMENTO Nº 282/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, para que determine a 
construção da CASA DO PROFESSOR da comunidade São Pedro D’água Branca, para melhorias 
das condições de alojamento dos docentes daquele povoado. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em 
Sessão Ordinária. Parabenizo aos vereadores que apresentaram matérias. Agradeço as pessoas que 
estão nos acompanhando nesta sessão e através do facebook, em especial a minha mãe. Em relação 
ao requerimento 282, é que estive visitando os professores na comunidade São Pedro D’água Branca 
e eles me informaram que há duas casas alugadas para esses profissionais para poderem se alojar. Na 
minha opinião seria mais viável a construção da Casa do Professor, evitando despesas mensalmente. 
Venho desejar um Feliz Dia das crianças, comemorado ontem. Boa noite a todos! 

Os Vereadores Claudenor Alves, Evandro de Lima e Robson Santiago parabenizaram o Ver. 
Paulo Sérgio pela matéria apresentada, em seguida pediram para assinar. 
 

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

1. PARECER Nº 017/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Nº 024/2021, de autoria do Ver. Gilson Sousa de Oliveira, Institui o “Dia do 
ACS/ACE de Ipixuna do Pará. 
 

2. PARECER Nº 018/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Nº 025/2021, de autoria do Ver. Gilson Sousa de Oliveira, Declara e Reconhece 
como utilidade pública a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate à Endemias de Ipixuna do Pará – AACSEIP. 

Ver. Gilson Sousa: Quero aqui em nome da Mesa Diretora abraçar os demais vereadores. Informei ao 
presidente da associação dos ACS e ACE para darmos entrada nesta matéria sobre o dia Municipal 
dessas categorias. Tenho certeza que as referidas categorias estão bem representadas pelo 
Presidente Rafael Pismel. Agradeço a Comissão de Justiça pela análise dos dois projetos. Esta Casa 
tem sempre sido harmoniosa, por isso sei que posso contar com o voto favorável aos dois pareceres. 

Os Vereadores Evandro de Lima e Robson Santiago, parabenizaram o autor das matérias, 
assim como a Comissão de Justiça e Redação de Leis pelas análises aos Projetos de Leis para que hoje 
pudessem está tramitando para votação. 

Os Pareceres 017 e 018/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, foram aprovados 
na íntegra por todos os vereadores, juntamente com os Projetos de Leis 024 e 025/2021, ambos de 
autoria do Ver. Gilson Sousa de Oliveira. 
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PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA: Parabenizo Vossas Excelências pelas matérias apresentadas 
e pela dedicação de cada vereador em trazer a esta plenária as demandas que futuramente irão 
beneficiar a nossa população. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos e que juntos 
possamos a cada dia fazer sempre o melhor pela nossa população. Obrigado! 

 
2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Os Projetos de Leis aprovados nesta Sessão serão 

encaminhados ao executivo para sanção. Parabenizo aos vereadores pelas matérias apresentadas. 
Estou aqui para fazer uma convocação a todos os vereadores, para que pudéssemos nos reunir para 
analisar o PPA que já está concluído e irão encaminhar a esta Casa. A gente precisa sim analisar 
minuciosamente esta matéria para que o jurídico e as comissões possam expedir parecer e aí 
colocarmos para aprovação. Sugiro que terça-feira(19/10), às 08hs possamos nos organizar para essa 
análise. Desde já conto com a presença de todos. Irei convocar o setor contábil desta Casa para estar 
conosco. Parabenizo todos os vereadores que fizeram um ato de amor às nossas crianças pela 
passagem do seu dia. Sei que todos os vereadores de alguma forma contribuíram para que as 
comemorações acontecessem nas comunidades. Externo meus parabéns em nome da minha amiga 
Ângela Albuquerque, ao grupo “amigos do coração” pela organização do evento que realizamos no 
Distrito Novo Horizonte. Foram inúmeras pessoas que nos ajudaram para que este evento pudesse 
acontecer. Novo Horizonte se uniu para que as crianças pudessem receber sua lembrancinha. Meus 
parabéns a essa equipe guerreira que não mediu esforços para a realização da Festa em homenagem 
ao Dia das Crianças. Em nome dos vereadores Paulo Sérgio e Benício Braga externo meus parabéns 
aos professores. Por que em nome deles? Porque eles nesta noite apresentaram matérias de grande 
importância para a classe. Meus sinceros parabéns! Mais uma vez agradeço a presença de todos e aos 
funcionários desta Casa pela parceria. Boa noite! 
 

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 20 de outubro de 2021, às 18hs no 
Plenário da Câmara Municipal. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                 Ver.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA 
                          1º Secretário                                                                     2º Secretário, em exercício 
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29ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 13/10/2021 

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  

 


