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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07 DE MARÇO DE 2017 

1º Período – 7ª Legislatura 

 
Data: 07/03/17 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 12h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Arnaldo Correia Leite Júnior 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Robson Monteiro Santiago 
                                               2º Secretário – Jean Jaime Rodriguez Bobsien 

 
Presentes ainda os Vereadores:  

01. Adailton da Silva Reis 
02. Antonio dos Santos Mendes 
03. Benício da Conceição Braga 
04. Claudenor Alves da Silva 
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Gilson Sousa de Oliveira 
07. Maéllen de Souza Duarte 

 
Vereadores Ausentes: Jandson Magalhães Conceição. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Gilson Sousa de Oliveira, Mateus, 5,1-5. 
 

EXPEDIENTES:  

 Ofício Nº 04/17 – da Secretária Municipal de Educação, Aene Lobato, solicitando uma 
reunião com os Vereadores para compartilhar desafios e metas para alcançar bons resultados, 
no dia 15 de Março de 2017, às 09hs no Plenário da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.  

 Ofício Nº 28/17 – da Secretária Municipal de Saúde, Maria Auxiliadora, encaminhando o 
Cronograma de Vacinação Antirrábica Animal(cães e gatos), que será realizada no período de 07 
a 20 de Março de 2017 nas comunidades do Rio Capim. 

 Convite – da Prefeita Municipal Katiane Cunha, para participar do dia dedicado à mulher, 
que acontecerá no dia 08 de Março de 2017, no Ginásio de Esporte Irineu Rodrigues de Farias, 
às 07:30hs. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU 
1. Requerimento Nº 001/17 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo instalação de 

torres de telefonia celular na Zona Rural. 
2. Requerimento Nº 003/17, Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo retomada das 

obras das escolas da Zona Rural e Ribeirinha. 
Autor: Bom dia a todos! Quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos 
reunidos novamente. Em nome do presidente em exercício, quero saudar aos nobres 
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vereadores e aos funcionários pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta Casa. Para mim é 
motivo de alegria voltar a este Parlamento para poder trabalhar em prol da nossa população. 
Justifico minhas ausências nas últimas sessões, motivo pelo qual estava acompanhando minha 
esposa em tratamento de saúde. Muitos são conhecedores de minha luta no dia-dia, mas 
sempre disposto a estar ao lado dela nesses momentos difíceis. Creio firmemente em Deus que 
a saúde dela será restaurada. Em relação à instalação da telefonia celular na zona rural é uma 
das minhas preocupações, digo isso porque assim como este sistema chegou à sede do 
município e em nossos Distritos, as comunidades rurais também esperam ansiosos a instalação 
da telefonia móvel. Em relação ao segundo requerimento apresentado, ressalto que nas minhas 
visitas às comunidades, percebi que os moradores das seguintes localidades: Boa Vista, Tujuju, 
Con-Era e Pontinha tem um sonho muito antigo que é a conclusão das obras de suas escolas, 
são escolas que estão inacabadas e com isso dificulta tanto o trabalho do professor como a 
aprendizagem dos nossos alunos. Sei que construção e reformas de escolas será um tema 
recorrente em nosso mandato parlamentar, pela convicção de que somente através da 
educação venceremos nossos desafios. Acredito que nossa prefeita continuará tendo o carinho 
e o respeito pelo nosso povo e o quanto antes este benefício chegará a essas comunidades, pois 
o povo deu esse crédito acreditando no seu potencial e competência para bem administrar. 
Hoje já estamos vendo remédios nos postos de saúde, a merenda de qualidade nas escolas, 
estradas vicinais em bom estado de qualidade, os comércios sendo bem movimentados, dentre 
outras benfeitorias que já podemos visualizar. Tenho certeza que esse governo será um dos 
melhores governos que o nosso Ipixuna já teve. Obrigado pela atenção e peço aos meus nobres 
pares que me ajudem aprovar dessas duas proposições. Obrigado. 

Os Vereadores Antonio Mendes, Arnaldo Correia, Benício Braga e Claudenor Alves, 
dirigiram-se ao autor das matérias em discussão e os parabenizaram. Em seguida solicitaram 
autorização para assinar nos dois requerimentos. 
 

3. Requerimento Nº 008/17 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção de 
campos de futebol nas comunidades do interior e na sede do município. 

Autor: Bom dia. Sabemos da importância da prática do esporte na vida do ser humano e o 
futebol é uma das práticas mais procuradas pela nossa juventude. É de conhecimento de todos 
que os campinhos de futebol nas comunidades rurais são construídos pelos próprios moradores 
e não dispõe de uma estrutura adequada, por isso, estou apresentando este requerimento no 
sentido de que a Exma. Prefeita possa colocar dentro do seu orçamento de governo a 
construção desses campos de futebol, pois os mesmo são fontes de lazer para todos, onde se 
realizam jogos nos finais de semana, trazendo alegria a homens, mulheres e crianças, por ser o 
futebol uma paixão nacional, independente da faixa etária. Ressalto que os atletas da sede do 
município estão treinando somente no estádio, por isso é necessário que se faça um campo 
padronizado, no nível do construído no Distrito Novo Horizonte. Desde já conto com o voto 
favorável na aprovação desta matéria, obrigado. 

Após a defesa do Vereador, autor do requerimento, os Vereadores Antonio Mendes, 
Benício Braga, Gilson Sousa e Robson Santiago também contribuíram na discussão da matéria e 
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os parabenizaram pela preocupação no que diz respeito à prática esportiva no município.  
Também pediram autorização para deixar suas assinaturas, no sentido de reforçar o pedindo 
junto à Prefeita Katiane Cunha.  

4. Requerimento Nº 015/17 - Ver. Adailton da Silva Reis, requerendo iluminação do 
cemitério do Distrito de Novo Horizonte. 

Autor: Bom dia aos nobres companheiros da Casa, aos visitantes e pessoas que nos assiste. 
Quero deixar registrado a imensa alegria em estar nesta Casa. Quero dividir com vocês o quanto 
fiquei triste, uma vez que nas primeiras sessões não exerci minha função de legislador, falo isso 
porque não apresentei nenhuma matéria de beneficio ao nosso povo, mas hoje me sinto 
orgulhoso em apresentar esse requerimento requerendo a iluminação do cemitério do Distrito 
Novo Horizonte, em respeito aos nossos irmãos já falecidos, bem como aos seus familiares 
quando visitam aquele Campo-santo. Peço o apoio dos nobres pares na aprovação desse 
humilde requerimento, e com a esperança de que nossa Prefeita Katiane Cunha venha executá-
lo. Obrigado. 
Ver. Fábio Almeida: Bom dia a todos. Parabenizo Vossa Excelência, Ver. Adailton e como 
sugestão, peço ao nobre vereador que acrescente no requerimento a limpeza diária dos 
cemitérios, haja vista que muitas pessoas que tem hábito de visitar esses campos-santos 
encontram muita sujeira e no meu ponto de vista é até um descaso com aqueles que um dia 
esteve conosco. Obrigado. 
 
Ver. Jean Jaime: Bom dia a todos. Informo que nossos cemitérios não são regularizados e por 
isso perdem alguns recursos destinados para atender esse tipo de pedido. Vou apresentar 
matéria também referente a esse benefício para outras comunidades pois em visita detectei 
que os cemitérios encontra-se em péssimos estado de conservação. 
 

Os Vereadores Benício Braga e Gilson Sousa, solicitaram que esses benefícios possam 
se estender também para a sede do município. Na oportunidade pediram para assinar na 
matéria. 
 

5. Requerimento Nº 016/17 - Ver. Adailton da Silva Reis, requerendo implantação de uma 
escola de informática no Distrito Novo Horizonte. 

Autor: Bom dia vereadores, Vereadoras, funcionários e demais pessoas que nos visitam nesta 
manhã. Só a título de informação antes eu dizia assim: a sociedade cobra da juventude várias 
atitudes que envergonham a sociedade, mas eu fico me perguntando: que nós estamos fazendo 
para que esse quadro se reverta e que essa juventude não se desviem dos caminhos corretos? 
Pensando nisso, venho nesta manhã através desse humilde requerimento solicitar da nossa 
Exma. Prefeita Katiane Cunha, a retomada da escola de Informática de Novo Horizonte para 
ajudar na qualificação do nosso povo, temos que incentivar nossos munícipes estudar para que 
futuramente possa passar no concurso público de nossa cidade que provavelmente acontecerá 
ainda este ano. Peço o apoio de todos. Solicito que façamos um pacto com o nosso povo, assim 
como a prefeita fez. Vejo que um dos grandes problemas é não divulgarmos nossos trabalhos 
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que aqui são realizados, e isso se abre uma lacuna para que sejamos “batidos” lá fora, até 
mesmo pelas próprias pessoas que aqui são beneficiadas. Obrigada e bom dia a todos. 
 
Ver. Antonio Mendes: Parabenizo o autor da matéria e gostaria muito que esse benefício 
pudesse chegar até a Região do Quiandeua. Obrigado. 
 

6. Requerimento Nº 012/ 17 – Ver. Fábio de Almeida Sousa, requerendo aquisição de 
unidade móvel(micro-ônibus) para atendimento odontológico e consultório médico 

7. Requerimento Nº 013/ 17 – Ver. Fábio de Almeida Sousa, requerendo reforma da Ponte 
da Gleba 10. 

Autor: Acredito que vocês lembram que ano passado esta ponte na qual menciono no 
requerimento estava caindo e recebeu a devida reforma, mas hoje pelo uso contínuo e 
principalmente pela ação do tempo ocasionou falhas no seu leito, necessitando a mesma 
receber novamente uma reforma para garantir à população mais comodidade e segurança 
quando necessitar se deslocar para a sede do município e outras localidades. Em relação à 
aquisição da unidade móvel é exatamente pela ausência de atendimento odontológico e 
consultório médico em diversas comunidades carentes do nosso município, especialmente nas 
mais longínquas. Este benefício visa atender as comunidades onde não se tem unidade de saúde 
e gabinetes odontológicos. Peço aos colegas que me ajudem na aprovação desses 
requerimentos e que assinem junto para que esse progresso possa chegar o quanto antes ao 
nosso povo que tanto necessita. Obrigado. 

Os Vereadores Arnaldo Correia, Benício Braga, Gilson Sousa e Robson Santiago, 
pediram autorização para assinar nos requerimentos objeto de discussão. 
 

8. Requerimento Nº 018/17 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo calçamento às 
margens da estrada e da Ponte de acesso ao Residencial Cunha e construção de 
lombadas no mesmo trajeto. 

Autor: Bom dia a todos. Estou apresentando este requerimento como uma forma de atender a 
necessidade tanto dos moradores do Residencial Cunha como dos moradores da Avenida JK, 
porque é a via que liga aquele bairro ao centro da cidade, portanto é grande o fluxo de veículos 
e pedestres no local. Peço aos meus colegas vereadores que me ajudem aprovar desta matéria 
que certamente é de grande importância para nosso povo. Obrigado. 
Ver. Gilson Sousa: Bom dia a todos. Vereador Benício Braga lhe parabenizo pela preocupação, 
mas vejo que nossa sociedade precisa ser reeducada em relação ao trânsito e nós, 
representantes do povo temos que zelar pelas vidas deles. Peço para assinar. 
  

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU 

 PARECER CONJUNTO Nº 05/17, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças 
e Orçamentos, opinando favoráveis ao PROJETO DE LEI Nº 004/17 – do Executivo Municipal, 
que cria a despesa para ajuda de custo aos médicos do programa “Mais Médicos” e autoriza o 
Poder Executivo a realizar tal despesa aos médicos do programa “Mais Médicos” em atuação no 
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município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 
O Parecer Conjunto Nº 05/17 foi posto em discussão, mas como não houve 

manifestação de nenhum vereador, o Exmo. Sr. Presidente colocou em votação, sendo 
aprovado por unanimidade juntamente com o Projeto de Lei Nº 004/17.  

 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. ADAILTON DA SILVA REIS: Mais uma vez bom dia a todos. Parabenizo os vereadores 

que apresentaram matérias e aproveito a oportunidade para pedir autorização para assinar em 
todos os requerimentos. Sei que nós não temos tempo de andar em todas as comunidades, mas 
tenho certeza que cada um está representando muito bem seus redutos eleitorais e estamos 
aqui para fazer valer nosso mandato. Todos os requerimentos tem sua importância e acredito 
muito nessa equipe gestora municipal, são pessoas competentes e que não medirão esforços 
para trabalhar pelo nosso povo. Ontem fiquei feliz quando vi nossos bancos, comércios e ruas 
sendo bem movimentados, coisa que a gente não via há cinco meses. No sábado quando 
estávamos na feira do produtor ouvimos atentamente as colocações da nossa prefeita e do 
nosso Sec. Especial de governo em que mais uma vez eles se comprometeram com o nosso povo 
no que diz respeito aos benefícios que pretendem trazer para a população ipixunense. Desejo 
um ótimo dia e que Deus nos permita continuar nosso trabalho de forma transparente e sincera, 
obrigado. 

2. VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Trago a esta plenária uma situação, no que diz respeito ao 
atendimento dos pacientes que atendo, ou seja, minha cota para solicitação de exames está 
muito reduzida e tem exames sendo marcados para Paragominas, minha preocupação é que 
muitos pacientes não têm como se deslocar até outro município para realizar esses exames por 
falta de condições financeira e o pior de tudo que o Hospital Regional não aceita exames 
solicitados por mim. Peço que os vereadores levem ao conhecimento da Prefeita essa situação, 
pois nosso povo está reclamando muito com esse novo método de atendimento. Seria mais 
cômodo que esses exames fossem realizados na sede do município. Minha outra preocupação é 
em relação ao DEMUTRAN em nossa cidade, gostaria muito que pelo menos fosse aprovado o 
uso do capacete, já seria um avanço. Finalizo informando que enviei ofício ao executivo 
solicitando informação em relação ao pagamento do mês de dezembro, mas até agora não 
obtive resposta, não sei quais critérios para fornecer essas informações, obrigado. 

3. VER. MAÉLLEN DUARTE: Bom dia. Em nome do Exmo. Sr. Presidente, em exercício quero 
saúdo a todos os demais vereadores e visitantes que estão conosco nesta manhã. Parabenizo os 
vereadores que apresentaram requerimentos e foram aprovados por todos nesta Casa, isso 
demonstra parceria, união e um só objetivo: ajudar a população que confia em nossos 
trabalhos. Estamos na terceira sessão e foi muito produtiva, pois cada um de nós nos 
preocupamos para levar o melhor para nossa população. Na sessão passada relatei sobre o 
problema da telefonia celular na comunidade Canaã, e hoje estou novamente solicitando que 
esse sinal possa ser restabelecido, pois estamos no terceiro mês de mandato e ainda não foi 
olhada com carinho essa situação, não é um luxo o usos do celular, mas uma necessidade, ainda 
mais para as comunidade rurais. Outra situação é em relação à coleta do lixo naquele Distrito, 



 

 
 

 

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 
 

6 

acredito que já tenha alguém responsável por esse serviço, mas está faltando apenas informar 
os dias que as coletas serão feitas, pois a gente não sabe exatamente o dia certo e aí os lixos 
ficam acumulados na frente das casas causando mau cheiro. Por final, amanhã é um dia muito 
especial, o dia Internacional da Mulher. Quero externar nossas homenagens a todas as mulheres 
ipixunenses e que Deus possa nos abençoar para continuar nossa caminhada. Peço autorização 
para que possamos criar o Conselho Municipal da Mulher em nosso município. Precisamos 
fortalecer esse conselho e acredito que será muito bom para nosso município. Agradeço a Deus 
por ser mulher e digo que os homens sempre tem uma grande mulher ao seu lado. Tenham 
todos um dia de bênçãos. 

 
4. VER. GILSON SOUSA: Bom dia a todos. Sempre acreditei que é aqui nesta plenária que a 

gente compartilha nossas lutas, trabalhos e planejamos nossos trabalhos diários e o principal é 
que nas sessões tomamos conhecimento com mais precisão do trabalho de cada vereador, 
porque compartilhamos nos trabalhos do dia-a-dia. Estou sendo procurado diariamente pelas 
pessoas a procura de emprego, infelizmente não somos nós que iremos resolver esse problema, 
mas tenho certeza que podemos ajudar nosso governo a buscar soluções para resolver essa 
problemática. Informo que estamos aqui para levar ao executivo as demandas que são 
apresentas nesta Casa, vou tentar encaminhar para que o quanto antes as mesmas possam ser  
deliberadas, até porque tem situações que dá para resolver a curto prazo, outras necessita de 
mais tempo. Em relação ao pagamento de Dezembro/16, informo que o governo atual não tem 
culpa nenhuma da falta de responsabilidade do ex-gestor, mas infelizmente quem tem que arcar 
com as consequências é esta gestão e sei que a prefeita está procurando da melhor forma 
possível pagar os funcionários que ficaram sem receber seus salários. Para finalizar quero 
parabenizar cada mulher que esta aqui presente, e em nome da nossa única vereadora Maéllen 
Duarte parabenizo todas as mulheres ipixunenses. A gente percebe que as mulheres estão a 
cada dia ocupando seu espaço na sociedade. Ver. Maéllen coloco-me à disposição para que 
juntos possamos criar o conselho municipal das mulheres. Que Deus possa abençoar cada um 
de nós e que na próxima sessão possamos estar novamente nesta Casa aprovando benfeitorias 
para nossa população, obrigado. 

5. VER. ANTONIO MENDES: Quero aqui expressar minha alegria em poder representar as 
comunidades rurais. Irei com a força de Deus fazer valer cada voto recebido. Parabenizo todos 
os vereadores que apresentaram seus requerimentos, cada um tem sua importância e aproveito 
para pedir autorização para assinar junto com os autores dos requerimentos, obrigado. 

6. VER. JEAN JAIME: Em nome da vice-presidente o PP, Sra. Carol, parabenizo todas as 
mulheres que fazem parte desse partido de luta, em nome da Sra. Valdelina, servidora desta 
Casa parabenizo todas as mulheres que compõem este Poder e que cuidam muito bem de nós 
quando aqui viemos. Ver. Maéllen, as mulheres estão bem representadas nesta Casa, pois Vossa 
Excelência as representa muito bem. Peço aos homens que aplaudem as mulheres, pelo seu dia 
que será comemorado amanhã. Para finalizar desejo um dia bênçãos para todos nós e que 
possamos com a força de Deus continuar nossa caminhada na qual fomos escolhidos para 
representar e servir o nosso povo, obrigado. 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 07/03/2017 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA 

 

Nº NOME ASSINATURA 

1.  ARNALDO CORREIA LEITE JÚNIOR  

2.  ADAILTON DA SILVA REIS  

3.  ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

4.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

5.  CLAUDENOR ALVES DA SILVA  

6.  FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  

7.  GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  

8.  JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN  

9.  JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO  

10.  MAÉLLEN DE SOUZA DUARTE  

11.  ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 

7. VER. ARNALDO CORREIA: Também parabenizo as mulheres pelo seu dia que será 
comemorado amanhã. Informo que amanhã não haverá sessão ordinária por ser um dia 
facultado pela Exma. Sra. Prefeita Katiane Cunha. Ela e sua equipe estão organizando uma 
programação para as mulheres do nosso município, conforme convite enviado a esta Casa. 

Nada mais havendo a ser discutido na presente sessão, o Exmo. Sr. Presidente em 
exercício, Ver. Arnaldo Correia deu-se por encerrado os trabalhos do dia e convocou os 
Senhores Vereadores para participarem das próximas sessões ordinárias nos dias 21 e 22 de 
março de 2017, em horário regimental.  


