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31ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  27 DE OUTUBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 27/10/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:35hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira 
                                               2º Secretário – Francisco V. Freitas da Silva 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antônio dos Santos Mendes 
02. Benício da Conceição Braga 
03. Evandro de Lima Souza 
04. Mardônio Jhones Martins Duarte 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Fábio de Almeida Souza 
07. Railton da Silva  

 
Vereador ausente: Claudenor Alves da Silva  
 

O Sr. Presidente, Ver. Robson Santiago agradeceu a presença dos participantes na sessão e deu 
as boas-vindas, agradecendo aos demais que acompanham a sessão pela live. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida, em João, 1-6. 
 

EXPEDIENTES: foram lidos os documentos abaixo relacionados: 

 Mensagem, do Poder Executivo Municipal, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 033/2021, 
que autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, observando os termos da Lei 
Federal Nº 4.320/64, no valor de R$ 338.054,31. 

 Ofício Nº 467/2021 e Mensagem, do Poder Executivo Municipal, encaminhando o PROJETO 
DE LEI Nº 034/2021 (LOA), que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ipixuna do Pará, para 
o exercício financeiro de 2022. 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2021, autoria do Vereador Robson Santiago, que institui 
honrarias a serem concedidas pela Câmara Municipal. 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2021, autoria do Vereador Robson Santiago, que institui a 
galeria de fotos dos presidentes da Câmara Municipal. 

 PROJETO DE LEI Nº 035/2021, autoria do Vereador Railton da Silva, que Institui a Semana da 
Consciência Negra no Município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 
- As matérias acima seguem para as comissões competentes para análise e pareceres. 

 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. PROJETO DE LEI Nº 033/2021, que autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento 

vigente, observando os termos da Lei Federal Nº 4.320/64, no valor de R$ 338.054,31. 
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2. PROJETO DE LEI Nº 034/2021 (LOA), que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Ipixuna do Pará, para o exercício financeiro de 2022. 

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2021, autoria do Vereador Robson Santiago, que institui 
honrarias a serem concedidas pela Câmara Municipal. 

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2021, autoria do Vereador Robson Santiago, que institui a 
galeria de fotos dos presidentes da Câmara Municipal. 

5. PROJETO DE LEI Nº 035/2021, autoria do Vereador Railton da Silva, que Institui a Semana da 
Consciência Negra no Município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

 

 
1ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
 

1. REQUERIMENTO Nº 280/2021 – Ver. Fábio de Almeida, requer promoção de acessibilidade em 
prédios e logradouros públicos. 

2. REQUERIMENTO Nº 283/2021 – Ver. Fábio de Almeida, requer construção da nova praça de 
alimentação da frente da cidade. 

3. REQUERIMENTO Nº 288/2021 – Ver. Fábio de Almeida, requer reforma dos meios-fios de todas 
as ruas da cidade. 

4. INDICAÇÃO Nº 005/2021 – Ver. Fábio de Almeida, encaminha sugestão ao Executivo Municipal 
para elaboração de Projeto de Lei que passa a instituir a Bolsa Atleta no Município. 

Autor: com a palavra o vereador Fábio Almeida defendeu suas matérias, e destacou a promoção de 
acessibilidade nos prédios públicos, que é exigido por lei federal. Em relação ao requerimento da nova    
praça de alimentação, frisou que é necessário, pois a atual situação das barracas é inadmissível, pelas 
suas estruturas precárias. Sobre os meios-fios, pediu que sejam recuperados, pois muitos moradores 
retiram de forma indevida para melhorar o acesso em suas residências, e sobre a indicação do projeto 
da Bolsa Atleta, que seja elaborado pois os jovens esportistas merecem esse apoio, de forma 
regulamentada pelo Executivo Municipal. 
Ver. GILSON SOUSA: Parabenizou o autor sobre o requerimento dos meios-fios, que sejam recuperados 
pela Prefeitura, e pediu para subscrever no mesmo. 
Ver. ROBSON SANTIAGO: parabenizou o autor pelas matérias, e relatou que sempre é indagado pelas 
donas das barracas de alimentação sobre quando se dará o remanejamento das mesmas para um local 
mais adequado, uma vez que as construções das barracas estão em desacordo com as normas do DNIT. 
Sobre o Bolsa Atleta, haverá um grande evento esportivo no Distrito Novo Horizonte, e os organizadores 
ficam na correria em busca de patrocínios eventuais, e se tivesse o Bolsa Atleta, teria um bom auxilio 
para comprarem seus uniformes e bancar outras despesas do evento.   
Ver. RAILTON DA SILVA: Elogiou o autor das matérias, e em relação a nova praça de alimentação, 
destacou que sua recuperação trará emprego e renda, e com o remanejamento das vendedoras será 
mais proveitoso, sendo esta a proposta do Executivo Municipal. 

5. REQUERIMENTO Nº 289/2021: autoria Vereador Mardônio Jhones, requer recuperação asfáltica 
da Avenida JK, frente da cidade. 

6. REQUERIMENTO Nº 290/2021: autoria Vereador Mardônio Jhones, requer limpeza dos bueiros e 
galerias pluviais do bairro do Morro. 
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Autor: Com o uso da palavra, ressaltou que a avenida JK está com sérios problemas na drenagem, o que 
acarreta em desgastes do asfalto, e precisa ser recuperado, e sobre a limpeza das galerias e bueiros do 
bairro Morro, é outra necessidade para se evitar inundações no período chuvoso. 

7. REQUERIMENTO Nº 291/2021: autoria Vereador Robson Santiago, requer aquisição de bandeiras 
oficiais para as escolas do Município. 

8. REQUERIMENTO Nº 292/2021: autoria Vereador Robson Santiago, requer expansão da rede de 
energia elétrica da rua Flores da Cunha, no Km 88, com instalação de luminárias em todos os 
postes. 

Autor: Enfatizou que as bandeiras fazem falta nos prédios públicos, e sempre recorrem a Câmara para 
emprestar as bandeiras do Plenário, por isso solicita a ampla distribuição nos órgãos públicos, importante 
também para estimular o patriotismo. Sobre a rua Flores da Cunha, tem posteamento, mas a energia não 
é rebaixada, e não há iluminação, o que justifica seu pedido.  
Ver. FRANCISCO FREITAS: Mencionou que a rua Flores da Cunha, está em estado precário por falta de 
iluminação, e o pedido é mais do que justo, desta forma pediu para assinar no referido requerimento.  
Finalizadas as matérias da 1ª Parte, todos os requerimentos e a indicação foram aprovados por 
unanimidade. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA - Deliberação em 1ª/Única votação:   O Plenário VOTOU e APROVOU: 
 

1. PARECER CONJUNTO Nº 05/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamento, opinando pela aprovação do Projeto de Lei Municipal Nº 022/2021, de origem do 
Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre o Plano Plurianual-PPA para o período de 2022-
2025.   

Em discussão: Não havendo manifestação da palavra por parte dos vereadores, haja vista que a matéria 
foi bastante debatida nas reuniões das comissões, o projeto e seu respectivo parecer foram aprovados 
em bloco, por unanimidade.  

2. PARECER CONJUNTO Nº 06/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamento, opinando pela aprovação do Projeto de Lei Nº 017/2021, do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 
2022. 

Em discussão: Não havendo manifestação da palavra por parte dos vereadores, haja vista que a matéria 
foi bastante debatida nas reuniões das comissões, o projeto e seu respectivo parecer foram aprovados 
em bloco, por unanimidade. 

3. PARECER CONJUNTO Nº 07/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamento, opinando pela aprovação do Projeto de Lei Nº 032/2021, do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre alteração da LOA vigente, aumentando o limite para abertura de 
créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento). 

Em discussão: Não havendo manifestação da palavra por parte dos vereadores, haja vista que a matéria 
foi bastante debatida nas reuniões das comissões, o projeto e seu respectivo parecer foram aprovados 
em bloco, por unanimidade. 
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PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. PAULO SÉRGIO: O Vereador fez breve uso da palavra, e manifestou condolências pelo 
trágico acidente que causou a morte do enfermeiro Erinaldo, profissional e amigo pelo qual tinha grande 
respeito, que deixou muitas saudades entre amigos e parentes.  

2. VER. RAILTON DA SILVA: Inicialmente saudou a presença do ex-secretário de obras Gleison, 
pelo brilhante trabalho que realizou a frente da secretaria. Relatou sobre a situação precária da 
iluminação pública, mas que o Poder Executivo já tomou as providências para solucionar esse problema. 
Também parabenizou os vereadores pelas matérias. Por fim, prestou condolências aos amigos e 
familiares do enfermeiro Erinaldo, seu amigo de infância que faleceu vítima de trágico acidente de 
trânsito, fazendo breve relato do início da amizade e estudos que começaram juntos nos cursos de 
enfermagem, e que recentemente tinha dito que queria trabalhar só em Ipixuna, e deixar o emprego de 
Paragominas, mas infelizmente sua vida foi ceifada em um grave acidente, deixando seu legado de 
homem digno, que através do trabalho e dedicação realizou muito de seus sonhos.  

3. VER. EVANDRO DE SOUZA: Iniciou as palavras pedindo para assinar nas matérias apresentadas, 
em especial da iluminação da rua Flores da Cunha. Falou que esteve em reunião com o Prefeito, onde 
relatou sobre a denúncia de tubulações irregulares em Novo Horizonte, e ficou acertado de mandar 
reabrir a galeria que foi obstruída. Também foi pauta o assunto das três paradas de ônibus que serão 
construídas na frente de Novo Horizonte, e o prefeito sinalizou que seja feita a quarta parada de ônibus 
para contemplar mais moradores. Também falou do luto pelo falecimento do enfermeiro Erinaldo, 
cidadão de bem que deixará muitas saudades entre toda a sociedade.  

4.   VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Falou do outubro Rosa e do novembro Azul, onde pede 
engajamento de todos para cuidar da saúde. Fez relato da biografia do enfermeiro Erinaldo, cidadão 
exemplar que entristeceu a todos com o seu falecimento. Em relação a passagem do Dia do Servidor a 
ser comemorado dia 28 de outubro, saudou todos os funcionários da Câmara Municipal e do Município. 
Para finalizar, pediu a todos para terem cuidado com a nova variante do covid, e não deixar de manter 
os protocolos de saúde.   

 VER. ROBSON SANTIAGO: Saudou os presentes, e de início fez agradecimento ao assessor 
contábil Gleidson, pelo esforço nos estudos junto às comissões que resultaram na aprovação de duas 
importantes peças orçamentárias, o PPA e a LDO, além da entrada na leitura da LOA 2021, parabenizando 
a todos pelo esforço. Sobre a iluminação pública de Distrito Novo Horizonte, frisou que precisa ser levada 
mais a sério pela administração, assim como em todo o Município. Também ressaltou a perda irreparável 
do enfermeiro Erinaldo, pois Ipixuna perdeu um grande profissional, que em todas as suas atuações no 
Município sempre foi muito elogiado, e em nome do vereador Paulo Sérgio, deu condolências para a 
família. Sobre o dia do servidor público que se aproxima, parabenizou todos os servidores da cidade que 
trabalham com amor por uma sociedade melhor. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Ver. 
Robson Santiago, deu por encerrado os trabalhos da noite e convocou os Senhores Vereadores para uma 
Sessão Extraordinária, a realizar-se dia 29 de outubro de 2021, às 10 horas, para deliberar exclusivamente 
da votação do Projeto de Lei Nº 033/2021, que autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no 
orçamento vigente, observando os termos da Lei Federal Nº 4.320/64, no valor de R$ 338.054,31. 
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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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31ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 27/10/2021 

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  

 


