
1 
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 
 

28ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 06/10/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:44hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Claudenor Alves da Silva 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza 
                                               2º Secretário – Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Benício da Conceição Braga 
03. Fábio de Almeida Souza 
04. Paulo Sérgio de Andrade 
05. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes:  Gilson Sousa de Oliveira, Mardonio Jhones Martins Duarte e Robson 
Monteiro Santiago 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salmos 125,1-2.  
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 027/2021, da Gestora da Escola Municipal Maria do Carmo Andrade Lopes, 
solicitando a doação de brinquedos para serem distribuídas no dia 18/10 em comemoração ao Dia 
das Crianças. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 029/2021, de autoria do Ver. Claudenor Alves da Silva, 
declara de utilidade pública para o município, o Instituto Assistencial Educacional, Artísitico, 
Esportivo e Cultural ”Flor de Lótus”, e dá outras providências. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 030/2021, de autoria do Ver. Claudenor Alves da Silva, 
estabelece feriado Municipal em Ipixuna do Pará no Dia 15 de outubro, em alusão a passagem do 
Dia do Professor, e dá outras providências. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 031/2021, de autoria do Ver. Fábio de Almeida Souza, 
institui a Bolsa Atleta no Município de Ipixuna do Pará. 

 
PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 

1. Projeto de Lei Nº 029/2021, de autoria do Ver. Claudenor Alves da Silva, declara de utilidade 
pública para o município, o Instituto Assistencial Educacional, Artísitico, Esportivo e Cultural ”Flor de 
Lótus”, e dá outras providências. 

2. Projeto de Lei Nº 030/2021, de autoria do Ver. Claudenor Alves da Silva, estabelece feriado 
Municipal em Ipixuna do Pará no Dia 15 de outubro, em alusão a passagem do Dia do Professor, e dá 
outras providências. 

3. Projeto de Lei Nº 031/2021, de autoria do Ver. Fábio de Almeida Souza, institui a Bolsa Atleta 
no Município de Ipixuna do Pará. 
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1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 267/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a instalação do 

sinal gratuito de internet nas comunidades Bola Preta, Candiruzinho, Gleba 10, Gleba 13 e São 
Pedro D’ água Branca. 

2. REQUERIMENTO Nº 268/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, pedindo providências para a 
construção de uma Quadra de Futebol de Areia na comunidade MASSARANDUBA. 

3. REQUERIMENTO Nº 269/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que viabilize a construção 
de uma Quadra de Futebol de Areia na comunidade GLEBA 11. 

4. REQUERIMENTO Nº 271/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que seja 
providenciada a iluminação e asfaltamento da Rua Minas Pará, estendendo-se até ao Bairro 
Morada Nova, no Distrito Novo Horizonte. 

5. REQUERIMENTO Nº 272/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que seja 
construída a base de apoio das atividades operacionais da Guarda Municipal do Distrito Novo 
Horizonte.  

6. REQUERIMENTO Nº 273/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
da Casa do professor da Comunidade Polo QUIANDEUA.  

7. REQUERIMENTO Nº 275/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo do Poder Executivo 
Municipal a reforma e ampliação da Escola de Ensino Infantil IRINEU RODRIGUES DE FARIAS.  

8. REQUERIMENTO Nº 276/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de uma 
escola na comunidade MARACAXI II(Tauari) 
 

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

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Boa noite a todos! Em nome do presidente em 

exercício, vereador Claudenor Alves agradeço a presença de todos que vieram acompanhar nossa 
sessão. Peço para subscrever em os todos os requerimentos deliberados hoje. Minha fala é 
diretamente ao líder do governo, pois estive na secretaria de obras fazendo algumas cobranças em 
relação aos trabalhos que diz respeito a referida secretaria e aí fui informado que há muitas 
demandas, mas a quantidade de profissionais está reduzida para poder ajudar o secretário nesta 
missão. As pessoas que trabalham na sede do município também são as mesmas que atendem na 
zona rural. Então, peço ao Ver. Railton, líder do governo que leve ao conhecimento do Gestor 
Municipal para que venha contratar mais profissionais e assim garantir que os problemas sejam 
solucionados. Nesta oportunidade venho fazer uma reclamação sobre a situação da iluminação 
pública, uma vez que muitas pessoas estão fazendo essa cobrança a nós vereadores. Todos nós 
pagamos alto por este benefício e com certeza deveríamos ser melhor atendido. Muitas ruas estão 
totalmente escuras e isso contribui para a marginalidade. O que está faltando para iniciar esse 
trabalho? Peço ao líder do governo que na próxima sessão traga uma resposta para nós e assim 
possamos informar aos nossos munícipes a verdadeira situação. Obrigado! 

2. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Agradeço a Deus pelos requerimentos apresentados e 
peço autorização para assinar. Dirijo-me ao secretário de Obras Sr. Warley para informar que tem 
um trecho da comunidade São Vicente com uma situação de desperdício de água. Está 
transbordando, e por isso peço o apoio do secretário que olhe com carinho para fazer os devidos 
reparos. Outra situação é sobre a ponte do Candiru que um cidadão, acho que inconformado com a 
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situação da referida ponte, ateou fogo e acabou prejudicando a trafegabilidade de quem realmente 
precisa usar. Na verdade, a ponte ainda estava em condição de trafegabilidade, faltava apenas uma 
reforma e a gestão já tinha sinalizada que iria iniciar o serviço, mas infelizmente aconteceu esse 
episódio. Desde já conto com o apoio do secretário de obras para que tome as devidas providências. 
Muito obrigado! 

3. VER. RAILTON DA SILVA:  Hoje estive na secretaria de obras e vi o nome da empresa que 
ganhou a licitação sobre iluminação pública, mas até o momento a mesma não veio a se instalar no 
município e aí o prefeito está fazendo algumas compras extras para suprir algumas demandas. 
Realmente a gente precisa saber o motivo que esta empresa não veio ainda iniciar os trabalhos de 
sua responsabilidade, e se for preciso que refaça um novo processo, porque a cobrança sobre o 
serviço de iluminação pública é muito grande. Em relação a contratação de mais profissionais para a 
secretaria de obras, realmente Vossa Excelência, ver. Benício, tem toda razão. Não tem como os 
mesmos profissionais atender a sede do município e o interior. Vou verificar a possibilidade do 
aumento de servidores para assim ajudar o secretário nestas demandas. O Professor Ricardo e 
Wellington estiveram em Paragominas nesse final de semana levando o nome do nosso município na 
modalidade Karatê. Em dezembro vão levar os atletas para Brasília e já estão buscando apoio para 
essa viagem. Parabenizo esses dois profissionais que tem lutado incansavelmente para levar o nome 
de Ipixuna a outros Estados. Que Deus abençoe cada dia a vida deles. Parabéns professores e 
atletas. Boa noite a todos! 

4. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Aqui estou para fazer uma nota de repúdio sobre o 
vandalismo em relação aos prédios públicos e pontes. O secretário de Obras disse que iria fazer um 
boletim de ocorrência em relação ao ato do cidadão que ateou fogo na ponte, e se não fizer isso a 
baderna continuará. A ponte do Candiru foi feita na gestão passada, mas infelizmente com a má 
qualidade da madeira e ainda vem um cidadão desse e toca fogo? Era uma ponte útil para a 
população trafegar. Essa ponte será construída de concreto, e o prefeito está formalizando a 
documentação para que o quanto antes a obra se inicie. Esses dias foi o dia do vereador, sabemos 
que não é fácil essa tarefa, mas estamos continuando lutando em prol do desenvolvimento do nosso 
município. Deixo meus parabéns aos nobres vereadores de Ipixuna e de todo Brasil. Agradeço ao 
prefeito municipal pela presença no encerramento do curso de compotas, no Distrito Novo 
Horizonte. Foi muito importante o curso realizado naquele Distrito. A fábrica de doce ainda está 
funcionando e o prefeito se mostrou solidário para que os trabalhos possam continuar e se Deus 
quiser essa empresa irá se solidificar em nosso município. Conto com o apoio para que juntos 
possamos lutar por mais benefícios à nossa amada cidade. Muito obrigado! 

5. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES:  Quero aproveitar o momento para parabenizar cada 
vereador pelo nosso dia, o dia do legislador. Parabenizo aos vereadores pelos requerimentos 
apresentados e peço para assinar. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite e até a próxima, se 
Deus quiser.  

6. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA:  Parabenizo os vereadores que apresentaram 
requerimentos, aos meus pares que presidiram a sessão comigo, meus sinceros agradecimentos e a 
todos que acompanharam nossa sessão na noite de hoje e nada mais havendo a ser apresentado na 
referida Sessão, dou por encerrado os trabalhos da noite e convoco os Excelentíssimos Senhores 
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 13 de outubro de 2021, às 18hs no Plenário da 
Câmara Municipal. 
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 Ver. CLAUDENOR ALVES DA SILVA 
 Presidente, em exercício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                 Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
       1º Secretário, em exercício                                                                2º Secretário 
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28ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 06/10/2021 

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  

 


