
 

 
 

 

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 

4ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
 

 
Data: 10/03/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:29hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  
Secretariado: Vereadores 1º Secretário –   Gilson Sousa de Oliveira  

                                   2º Secretário –   Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
 

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. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores Ausentes:  Fábio de Almeida Souza, Mardonio Jhones Martins Duarte e Railton da 
Silva 

As ausências dos Vereadores Fábio de Almeida Souza e Railton da Silva, foram 
justificadas devido terem se ausentados da sede do município na presente data, com 
autorização da Mesa Diretora, através de portaria devidamente publicada. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Gilson Sousa de Oliveira, Salmo 23,1:11. 
 

O Exmo. Sr. Presidente e demais vereadores deram boas-vindas ao ex-vereador Adailton 
da Silva Reis e sua esposa Fabiana Lima e agradeceram a presença. 

 

EXPEDIENTES:  

• Ver. Robson Monteiro Santiago: Bom dia a todos! Justifico a ausência do Ver. Mardonio 
Jhones Martins Duarte nesta sessão, uma vez que o mesmo se encontra fora da sede do 
município acompanhando um de seus parentes em tratamento de saúde. Conto com a 
compreensão na aprovação desta justificativa. 

A justificativa foi colocada em discussão e como nenhum vereador se manifestou, a 
mesma foi colocada em votação. Aprovada por unanimidade.  

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. Requerimento Nº 001/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a 

revitalização dos estádios de futebol e das arenas de vôlei e futebol de areia da sede do 
município e do Distrito Novo Horizonte.  
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Autor da matéria: Bom dia a todos! Como já temos uma emenda parlamentar do Deputado 
Federal, venho através deste, requerer esses serviços em nossos estádios e arenas. Os 
vereadores Francisco, Evandro e Paulo sabem da necessidade desses serviços, principalmente 
no Distrito Novo Horizonte. As quadras de areias estão em uma situação caóticas necessitando 
urgentemente de reformas. Apresento aos nobres vereadores para que me ajudem a aprovar 
essa matéria e o gestor Artemes Oliveira possa executar o quanto antes. Sabemos que o valor 
de R$ 250.000,00 é pouco para a reforma do estádio municipal da cidade, mas será feito o que o 
recurso der. Nossa pretensão era poder levar esse recurso para Novo Horizonte, mas não pode 
ser, pois está cadastrado para reforma do Estádio da sede do município. 

Os vereadores Francisco Valdeniso Gilson Sousa e Evandro de Lima, pediram 
autorização para assinar na matéria e em seguida parabenizou o Ver. Robson Santiago pela 
preocupação com a prática do esporte no município.  

  
2. Requerimento Nº 027/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a 

pavimentação asfáltica das ruas da Vila Genésio, com sistema de drenagem e meio-fio. 
Autor da matéria:  Bom dia aos meus nobres colegas vereadores, funcionários e amigos que 
aqui vieram acompanhar nossa sessão ordinária. As pessoas que conhecem aquele povoado 
sabem das dificuldades que eles enfrentam principalmente no período das chuvas. Essa 
pavimentação é uma obra de grande relevância que vai beneficiar todos os moradores que hoje 
sofrem com as péssimas condições das vias, tanto no verão como no inverno. Conto com o 
apoio dos meus colegas vereadores na aprovação deste requerimento. Obrigado. 

Os vereadores Gilson Sousa e Robson Santiago, pediram autorização para assinar na 
matéria. 
 

3. Requerimento Nº 005/2021 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo que o Poder 
Executivo que elabore Projeto de implantação da “Bolsa Universitária Municipal” no âmbito de 
Ipixuna do Pará.  
Autor da matéria: Sr. Presidente, nobres colegas vereadores e amigos que estão acompanhando 
nossa sessão, sejam bem vindos sempre! Mais uma vez esta matéria está sendo reapresentada, 
matéria esta que foi aprovada no mandato anterior, de autoria do ex-vereador Adailton Reis e 
por sinal muito debatida. Percebe-se que esta Casa já tinha essa preocupação e hoje venho 
solicitar do executivo para que possa fazer um estudo sobre essa matéria. Sabemos que temos 
muitas pessoas que estão em busca de uma graduação em outros municípios e necessitam 
dessa ajuda para custear algumas despesas. Conto com o voto favorável dos nobres pares. 

Os vereadores Claudenor Alves e Robson Santiago, falaram da importância da “Bolsa 
Universitária Municipal”, em seguida parabenizaram o autor da matéria e pediram autorização 
para assinar. 

 
4. Requerimento Nº 033/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo do Poder 

Executivo a reforma e ampliação do Posto de Saúde da Travessa 13. 
Autor da matéria: Parabenizo os vereadores que apresentaram matéria nesta sessão. Na 
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Travessa 13 a gente percebe que o Posto de Saúde está necessitando urgente de uma reforma e 
ampliação, pois como todos sabem, a Travessa 13 tem aumentado o número de habitante e 
com isso o Posto de saúde que atende a comunidade já está pequeno para suprir a demanda de 
pacientes que precisam de atendimento. Conto com o apoio dos meus nobres colegas para 
aprovar este requerimento. 
 

5. Requerimento Nº 023/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
uma praça na travessa 13. 

6. Requerimento Nº 032/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
uma praça na comunidade São Pedro D’água Branca, com canteiros arborizados e iluminação. 
Autor das matérias: Mais uma vez bom dia a todos. Esses dois requerimentos acredito que 
devem ser tratados com muito carinho pelo Poder Executivo, pois as duas comunidades são 
comunidades polos e já merecem receber esse benefício. Sabemos que uma praça em uma 
comunidade é muito importante para os comunitários, servindo como um espaço para o lazer, 
ponto de encontro entre amigos, dentre outros benefícios que a mesma oferece. Conto com o 
apoio dos nobres vereadores. 

os vereadores Claudenor Alves, Gilson Sousa e Robson Santiago, pediram autorização 
ao autor da matéria para subscreverem nos dois requerimentos e os parabenizaram pela 
iniciativa. 

 
7. Requerimento Nº 025/2021 – Ver. Paulo Sérgio de Andrade, requerendo a construção 

de uma ponte na estrada de acesso ao povoado da Gleba 08. 
Autor da matéria: Bom dia a todos. Parabenizo os vereadores pelos requerimentos 
apresentados. Desde 2017 que a ponte que dá acesso a comunidade gleba 08 começou a ficar 
com sua estrutura comprometida e com a ação das fortes chuvas a situação ficou pior. Peço que 
o executivo analise com carinho este requerimento e possa executá-lo o quanto antes, 
garantindo assim a normalidade do trânsito pelo local que hoje só oferece a passagem de 
motos. Muito obrigado e com dia a todos. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Sem matérias para o Ordem do Dia. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA:  Sejam bem-vindos todos que vieram 
acompanhar nossa sessão e desde já se sintam convidados para participar das demais que virão 
conforme calendário desta Casa. Ao ex-vereador Adailton Reis e sua esposa Fabiana, sintam-se 
bem acolhidos entre nós. Meu pronunciamento é somente para informar que a partir de 
amanhã(11/03) teremos uma Van para transportar os alunos de Novo Horizonte que fazem o 
curso de enfermagem aqui em Ipixuna. Fiz essa solicitação e com a Graça de Deus fomos 
atendidos. Bom dia a todos. 
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2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Mais uma vez agradeço a presença de todos e aos 

vereadores que apresentaram matérias, meus sinceros parabéns pela preocupação com o nosso 
município. Graças a Deus os meus dois requerimentos foram aprovados e fico aqui na esperança 
que o executivo possa executá-los.  Vereadores, é dessa forma que iremos seguir, fazendo 
nossos requerimentos e encaminhando ao executivo para que possa dentro de suas condições 
financeiras levar esses benefícios a população ipixunense. Dirijo-me aos vereadores Antonio 
Mendes e Gilson Sousa que não estavam na sessão de ontem, pois encontravam-se na Capital 
do Estado em uma agenda com o Deputado Bordalo. Após a sessão de ontem, tivemos duas 
reuniões: uma com os donos de bares e festa dançante do entorno do balneário Ipixuna que 
tiveram seus pontos comerciais alagados no dia 15 de fevereiro deste ano e a outra com os 
representantes do Bairro Morada Nova. Foram dois momentos muito importantes e hoje vamos 
fazer uma visita no Bairro Morada Nova, desde já se sintam convidados a irem conosco junto 
com os representantes do bairro. Ao nosso amigo e ex-vereador Adailton Reis quero aqui 
agradecer pela sua contribuição para com este município quando foi vereador nesta Casa. 
Sabemos que quando a gente deixar de ser um vereador ou outro político, a gente entra para o 
anonimato, mas as nossas boas ações não serão esquecidas. Com certeza estamos aqui para 
contribuir da melhor forma possível com o desenvolvimento do nosso município. Coloco a 
disposição meu mandato ao ex-vereador Adailton e a população ipixunense. Agradeço a todos 
os assessores que aqui vieram acompanhar nossa sessão. Tenham todos um bom dia e que Deus 
nos abençoe. Obrigado. 

 
Encerrado os trabalhos do dia, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Monteiro Santiago 

declarou finalizou a sessão e convocou os Vereadores e demais visitantes para participarem das 
próximas sessões ordinárias nos dias 23 e 24 de março de 2021, em horário regimental. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                   FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
                  1º Secretário                                                                               2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


