
 

 
 

 

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 
 

1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MARÇO DE 2017 

1º Período – 7ª Legislatura 

 
Data: 22/03/17 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 11:39h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Jandson Magalhães Conceição 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário  –  Robson Monteiro Santiago                                                            
2º Secretário –  Fábio  de Almeida Souza 

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. Jean Jaime Rodriguez Bobsien 
06. Maéllen de Souza Duarte 

 
Vereadores Ausentes: Arnaldo Correia Leite Júnior e Gilson Sousa de Oliveira. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva Salmos 125,1-2 
 

EXPEDIENTES: Não houve 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário Votou e aprovou 
1. Requerimento Nº 023/17 – Ver. Adailton da Silva Reis, requerendo conclusão de obras 

paralisadas no Distrito Novo Horizonte. 
2. Requerimento Nº 024/17 – Ver. Adailton da Silva Reis, requerendo expansão asfáltica 

do Distrito Novo Horizonte, com drenagem e meio-fio.  
Autor: Bom dia aos nobres vereadores, funcionários e demais pessoas que estão conosco nesta 
plenária, sintam-se todos bem vindos. Em relação às matérias apresentadas, uma pessoa me 
perguntou em que me baseio para fazer meus requerimentos, simplesmente eu disse que faço 
baseado nos pedidos da população e visitas que faço no dia-a-dia. Sabemos que a nossa 
população clama por muitos benefícios às suas comunidades, mas quero ressaltar que apenas 
estamos com 03 meses de mandato e que no decorrer desses 04 anos no qual o Senhor e a 
população nos confiaram, iremos sim, juntamente com a nossa Prefeita Katiane Cunha levar 
muitos benefícios ao nosso povo. Na verdade passamos 04 anos esperando que o ex-gestor 
pudesse pelo mesmo concluir as obras que o ex-prefeito Evaldo Cunha iniciou. É lamentável 
vermos que essas obras estão se acabando com a ação do tempo, sem contar que gerou um 
prejuízo muito grande para os cofres públicos. Um dos meus requerimentos é exatamente 
solicitando à nossa prefeita que as obras paralisadas no Distrito Novo Horizonte possam ser 
concluídas. O outro pedido é para que seja concluída a pavimentação asfáltica das ruas e 
avenidas do Distrito Novo Horizonte. Peço o apoio dos meus colegas vereadores que o Distrito 
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Novo Horizonte possa receber esses benefícios, obrigado. 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o Ver. Adailton pelos requerimentos apresentados para 
beneficiar nosso amado Distrito Novo Horizonte. Realmente essas obras paralisadas estão 
necessitando que sejam retomadas, pois quem ganha com essa atitude é a população. Peço 
para assinar nas matérias e desde já conte meu voto favorável à aprovação. 
 

3. Requerimento Nº 025/17, Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo instalação da 
água encanada nas residências dos Bairros Aitolândia e Peteca. 

4. Requerimento Nº 026/17, Ver. Benício da Conceição Braga. Requerendo da Prefeita 
Municipal a aquisição de caminhão sonda para perfuração de poços nas comunidades 
rurais. Assíduo  

Autor: Bom dia Presidente, Vereadores, funcionários e demais pessoas que hoje estão conosco 
acompanhando nossos trabalhos. Hoje trago em plenário esses dois requerimentos, um deles é 
para beneficiar os Bairros Aitolândia e Peteca, pois apesar desses dois bairros já contarem com 
uma caixa d’água instalada, não se finalizou o sistema de abastecimento de água nas 
residências. Outro pedido é a aquisição de caminhão sonda pra perfuração de poços nas 
comunidades rurais. Como nosso município é essencialmente agrícola a aquisição desse 
benefício será muito útil aos nossos agricultores. Peço apoio na aprovação dos nobres pares e 
quem quiser assinar comigo fica a disposição, obrigado. 

 Os vereadores Adailton Reis, Antonio Mendes, Claudenor Alves e Jandson 
Magalhães, parabenizaram o autor da mátria e pediram autorização para assinar. 

 
5.  Requerimento Nº 021/17, Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo construção de 

lombadas nas ruas e avenidas do Distrito Novo Horizonte. 
6. Requerimento Nº 027/17, Ver. Robson Monteiro Santiago, solicita do Poder Executivo 

substituição dos postes de madeira pelos de concreto em ruas do Distrito Novo 
Horizonte. 

Autor: Bom dia meus colegas vereadores, funcionários e demais pessoas que hoje nos dão o 
prazer de participar conosco de mais uma sessão. Aqui são apresentados os mais diversos 
requerimentos, uns mais complexos, outros mais simples, mas todos importantes para o 
desenvolvimento do nosso município. Uns podem ser executados com mais urgência e outros 
dependendo da receita municipal serão executados ao longo prazo. Hoje coloco esse dois 
requerimentos e não deixam de ser importantes. Em relação à construção de lombadas nas ruas 
e avenidas do Distrito Novo Horizonte, digo com muita precisão que constantemente tem 
ocorrido acidentes naquela localidade e a ausência dessas lombadas contribui 
significativamente para esses acontecimentos, haja vista que muitos condutores infelizmente 
são indisciplinados em relação às leis de trânsito. O outro requerimento, venho solicitar a 
substituição dos postes de madeira pelos de concreto, porque tenho observado que tem postes 
que existe há mais de dez anos e com certeza já estão deteriorado com a ação do tempo, por 
isso peço que seja feita essa substituição evitando assim que aconteça algum acidente. Peço aos 
meus nobres colegas vereadores que me ajudem na aprovação dessas matérias para que assim 
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nossos moradores possam ser beneficiados o quanto antes, obrigado. 
 

7. Requerimento Nº 028/17, Ver. Fábio de Almeida Souza, requer aquisição de veículos 
para a guarda municipal.  

Autor: Bom dia a todos.  Vimos diariamente nos telejornais o quanto cresceu o índice de 
violência, e, Ipixuna não é diferente.  As notícias de furtos em residências e nas ruas de nossa 
cidade estão uma coisa fora do normal. Infelizmente nossa guarda municipal está sendo pouca 
assistida. Venho hoje apresentar esta matéria, no sentido esse benefício possa chegar até a 
nossa guarda municipal e assim contribuir ainda mais com a segurança do nosso povo. Conto 
com o voto favorável para a aprovação desta matéria, obrigado. 

Os Vereadores Jean Jaime, Adailton Reis e Jandson Magalhães, parabenizaram o autor 
da matéria e se colocaram a disposição para assinar e juntos buscar parcerias, no sentido de que 
o quanto antes a Guarda Municipal possa ser favorecida com essa viatura.  
 

8. Requerimento Nº 029/17, Ver. Jandson Magalhães Conceição, requerendo a expansão 
da energia elétrica nas comunidades rurais. 

9. Requerimento Nº 030/17, Ver. Jandson Magalhães Conceição, requerendo a 
recuperação de estradas vicinais de comunidades do Polo Canaã. 

Autor: Assim como os demais vereadores, cumprimentos os meus colegas da Mesa Diretora que 
estão conduzindo os trabalhos nesta sessão. Agradeço a presença do Sr. Pedro Paulo, Mauro, 
presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e demais pessoas que estão conosco nesta 
manhã. Estou dando entrada com essas duas proposições no sentido de que essas comunidades 
possam ser agraciadas com a expansão do sistema de energia elétrica e recuperação de estradas 
vicinais. Sabemos que ainda temos muitas comunidades que utilizam o motor para usufruir de 
energia e analisando bem, as despesas para o executivo se tornam bem maior, pois esses 
motores constantemente dão problemas e o abastecimento de combustível não pode faltar. 
Peço aos meus nobres pares que aprovem comigo estas matérias e juntos possamos está 
acompanhando a execução dos nossos pedidos, obrigado.  

Os Vereadores Adailton Reis, Antonio Mendes, Benício Braga, Claudenor Alves, Fábio 
Lima, Jean Jaime e Maéllen Duarte, parabenizaram o autor das matérias e se colocaram a 
disposição para assinar nos requerimentos. 
  

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve  
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. ER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Bom dia. Meu pronunciamento é somente para 

dizer que sempre pedi a Deus que a união nesta Câmara pudesse acontecer e hoje estou vendo 
como somos parceiros, desde já quero agradecer por está aprendendo com cada um de vocês.  
Sr. Presidente, conte sempre comigo para ajudar na sua administração, pois a parceria deve 
prevalecer sempre, obrigado. 
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2. VER. JEAN JAIME RODRIGUES BOBSIEN: Agradeço a presença de todos. Nos 
requerimentos a gente percebe que há muitas comunidades que ainda precisam receber 
benefícios e é através dessas matérias e dentro do orçamento municipal que nossas 
comunidades serão atendidas. Estive visitando a comunidade travessa 13 e lá me relataram 
alguns problemas que ainda precisam ser olhados com carinho por esta gestão. Estou 
esperando marcar uma conversa com o executivo para que possamos apresentar algumas 
demandas nas quais o povo anseia ser beneficiado. Desejo bom dia a todos e que amanhã 
possamos estar neta Casa dando continuidade aos nossos trabalhos. 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Vereadores, infelizmente reunir com a prefeita está um 
pouco difícil, e por isso precisa-se marcar uma agenda com ela para sabermos quais os dias que 
ela pode nos atender. Parabenizo a prefeita por ter contratado alguns vigias, mas agente sabe 
que a questão da insegurança ainda está deixando a desejar, então peço que possamos convidar 
a polícia civil e militar para vim até a esta Casa para podermos dialogar sobre esses altos índices 
de assalto em nosso município, à população vive aterrorizada. Nós enquanto representantes da 
população devemos fazer algo para minimizar essa problemática que assola nosso povo, 
obrigado. 

4. VER. MAÉLLEN DUARTE: Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos mais um dia 
nesta Casa. Parabenizo os vereadores que apresentaram requerimentos, isso é importante 
porque estamos vendo a preocupação de cada um que está buscando melhoria para seus 
redutos eleitorais, assim como para o município e regiões.  Nosso papel e nosso dever é trazer 
as demandas para esta Casa para que o executivo possa ao longo de sua gestão executá-las. 
Parabenizo e agradeço o comando da guarda municipal que esteve no Distrito de Canaã 
prestando serviços ao nosso povo. Hoje, graças a Deus contamos com 04 guardas municipais e a 
nossa população sente-se muito feliz, pois minimizou algumas situações de violência. Na  
oportunidade fizeram até uma ação nesse final de semana nos bares, danceterias e ruas do 
nosso Distrito. Hoje é dia mundial da água, e precisamos ter consciência do desperdício desse 
liquido precioso em nossas casas. Aproveito para informar que a situação da água no Distrito 
Canaã é lamentável, temos canos quebrados no meio da rua, com isso está havendo um 
desperdício muito grande, sem contar que as ruas ficam enlameadas. Esse ano a Campanha da 
Fraternidade tem como Tema: Biomas Brasileiros e defesa da vida. Lema: Cultivar e Guardar a 
Criação. Foi muito bem pensado, pois penso que para salvar o planeta da destruição é 
necessário que a população necessite receber uma Educação Ambiental para que se 
conscientize da suma importância de se cuidar do meio ambiente! Vamos cuidar dessa riqueza 
que é água, sem ela não sobreviveremos. Que deus possa sempre nos dá sabedoria e que 
possamos fazer o melhor pelo nosso povo, obrigada. 

5. VER. JANDSON MAGALHÃES: Fico feliz com o companheirismo neste parlamento, isso 
demonstra o quanto cada um de nós estamos empenhados no desenvolvimento do nosso 
município. Parabenizo cada vereador que aqui apresentou seu requerimento, assim como 
votaram favoráveis às matérias dos seus pares. A população no meu ponto de vista está bem 
representada, o que falta é nossos munícipes participar das sessões para acompanhar nossos 
trabalhos.  Os nossos requerimentos é mais para legitimação na nossa função de vereadores, 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

Realizada em 22/03/2017 
 

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  

 

mas temos mesmo é nos mobilizar e divulgar nossos trabalhos. Estou articulando para que 
possamos realizar umas Sessões Especiais sobre a questão da segurança pública, a ampliação de 
energia, problemas relacionados aos constantes acidentes de trânsito, dentre outros assuntos, 
com certeza será bem mais viável, assim poderemos ter mais respaldo do nosso trabalho, pois a 
população será convidada a participar dessas sessões, esperamos que venham! Aproveito a 
oportunidade para solicitar aos meus nobres pares para montarmos os grupos e fazermos a 
revisão na nossa Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa. Convidarei nossa assessoria jurídica 
e contábil para que juntos possamos realizar essa revisão, pois já está muito tempo sem que 
fosse feita pelo menos um estudo sobre as mesmas. Agradeço a oportunidade na qual os meus 
nobres pares me concederam para que durante esse ano eu pudesse ser o ordenador de 
despesa desta Casa. Mais uma vez eu me coloco a disposição para ajudá-los no que estiver ao eu 
alcance, pois sei que farei uma boa administração mantendo esse companheirismo e respeito 
que sempre tivemos um com outro. Agradeço a presença de todos nesta sessão e convido todos 
os vereadores e demais visitantes para as próximas sessões nos dias 04 e 05 de abril de 2017, 
em horário regimental. 


