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33ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 10/11/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:27hs 

 
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. Benício da Conceição Braga 
02. Fábio de Almeida Souza 
03. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores ausentes:  Antonio dos Santos Mendes, Claudenor Alves da Silva, Evandro de Lima Souza, 
Mardonio Jhones Martins Duarte e Railton da Silva. 
 

As ausências dos Vereadores Evandro de Lima 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 Fábio de Almeida Souza, salmos 127, 1-5  
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Robson Monteiro: Justifico a ausência do Ver. Antonio dos Santos Mendes, uma vez que o 
mesmo está dando apoio a uma família que está com seu ente querido desaparecido na comunidade 
Quiandeua e por isso o vereador teve que se deslocar até a referida comunidade para ajudar nas 
buscas. Conto com a compreensão dos nobres pares na aprovação desta justificativa. 

A justificativa foi colocada em discussão e em seguida foi aprovada por unanimidade. 
 

 Mensagem dos PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS enumerados de 04 a 018/2021, que 
concedem a honraria Medalha do Mérito Legislativo “Orlandir Alves de Lima” aos Presidentes 
da Câmara Municipal de Ipixuna, desde a emancipação de Ipixuna do Pará(1993). 
 

 Mensagem dos PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS enumerados de 019 a 044/2021, que 
concedem o Título de “Honraria ao Mérito Municipal!” aos ex-vereadores da Câmara Municipal 
de Ipixuna do Pará, desde a 1ª Legislatura(1993), até a legislatura passada. 

 

 Convite do Grupo Afro de Benguela, para participar da I noite da Beleza Negra Ipixunense, no 
dia 20 de novembro de 2021, às 19hs, no Ginásio Esmeraldo Pena. 
 
Os PROJETO DE DECRETOS LEGISLATIVOS enumerados de 04 AO 044/2021, foram 

encaminhados à Comissão de Justiça e Redação de Leis para fazer as análises e expedir pareceres. 
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1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  

1. REQUERIMENTO Nº 300/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção de 
canteiros para cultivo de mudas de árvores frutíferas, para serem doados aos agricultores do 
município. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Na tentativa de fomentar o cultivo de árvores frutíferas pelos 
nossos trabalhadores rurais, venho apresentar esta matéria na esperança que o nosso Gestor 
Municipal possa executá-la, assim irá criar oportunidades de se gerar complementação de renda ao 
nosso povo. Conto com o apoio na aprovação da matéria. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo Vossa Excelência, Ver. Benício pela matéria apresentada e peço 
autorização para assinar. 

2. REQUERIMENTO Nº 302/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo 
ampliação da escola Municipal Fernando Guilhon – Distrito Novo Horizonte, com as seguintes 
benfeitorias: 02 salas de aula, 01 secretaria escolar, 01 depósito para a merenda escolar, 01 
sala para arquivo e ampliação da sala dos Professores. 

3. REQUERIMENTO Nº 303/2021 – Ver.  Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que viabilize a 
reforma da Escola da Comunidade BETEL, além da expansão do sistema de abastecimento de 
água. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Em nome do presidente desta Casa, saúdo meus nobres 
colegas vereadores e em nome da servidora Valdelina agradeço a todos os colaboradores desta Casa. 
Aos desbravadores da Igreja Adventista, que hoje nos dão o prazer de estar conosco acompanhando 
nossa sessão, sejam sempre bem vindos! Estive na Escola Fernando Guilhon e em conversa com 
alguns servidores daquela escola, foi relatado sobre a situação dos espaços para a realização das 
atividades diárias que estão pequenos, necessitando de ampliação. Por isso estou requerendo do 
Poder Público a ampliação da referida escola. Também solicito da gestão municipal que olhe com 
carinho para a escola da comunidade Betel. Brevemente a referida comunidade receberá a 
implantação a rede de energia elétrica, mas é merecedora também na melhoria da escola, garantindo 
aos alunos da região o acesso a uma educação de qualidade. Conto com o apoio na aprovação dessas 
duas matérias. Obrigado! 

Os vereadores Gilson Sousa e Robson Santiago contribuíram na discussão das matérias e na 
oportunidade pediram autorização para assinar nas mesmas. 

4. REQUERIMENTO Nº 304/2021 – Vers. Fábio de Almeida Souza e Robson Monteiro Santiago, 
requerendo a revitalização da Av. Presidente Vargas, procedendo as reformas do canteiro 
central, do asfaltamento, do parquinho infantil, e construção de quiosques na lateral da Praça 
da Bíblia, em substituição aos trailers de vendas de alimentos. 

Ver. Fábio de Almeida: Boa noite presidente e caros colegas vereadores. Estivemos visitando a obra 
da praça e as duas novas secretarias municipais. Vejo que a nossa praça central ficará muito bonita, 
inclusive com instalação de vários brinquedos para nossas crianças e nesta oportunidade gostaríamos 
de propor para o Poder Público que pensassem com carinho na situação dos trailers que hoje estão 
instalados no lado da praça, mas especificamente próximos da avenida Presidente Vargas. Acredito 
que ficaria mais viável retirar o parquinho e construir os quiosques para nossos vendedores, assim a 
praça teria uma melhor visibilidade ao seu entorno e os donos dos trailers teriam permanentemente 
seu espaço para suas vendas. É necessário que seja feito um projeto de revitalização e reorganização 
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da avenida Presidente Vargas, centro da cidade, tornando mais amplo sua área de passeio. Conto com 
o apoio na aprovação desta matéria. Obrigado! 
Ver. Robson Monteiro: Não tenho dúvidas que a praça da Bíblia será um cartão postal em nossa 
cidade. Existem vários trailers em seu entorno, mas não queremos nenhum prejuízo para os donos e o 
que sugerimos é que trocasse o espaço do parquinho, destinado às crianças, para a instalação desses 
trailers, haja vista que dentro da praça terão muitos espaços de laser, inclusive para as crianças. 
Ver. Gilson Sousa:  Parabenizo aos autores da matéria e peço para subscrever. 
 

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

PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabenizo os vereadores pelas matérias apresentadas. 
Mais uma vez convoco os nobres vereadores para que na próxima sessão nos reunamos para 
analisarmos a LOA/2022. Minha preocupação é que se formos fazer alguma emenda no projeto, a 
gente tem tempo suficiente para elaborarmos. Aproveito a oportunidade para parabenizar o setor 
contábil da prefeitura que enviou esse Projeto com bem antecedência, coisa que nunca tinha 
acontecido. É um projeto muito importante e nós precisamos participar das discussões. Em nome da 
minha amiga Geane Santos, agradeço a presença dos Desbravadores deste município. Sou um 
apoiador desde quando minha amiga Tayene Castanho(in memorian) me explicou de fato quem são 
os desbravadores, qual o trabalho de cada um. Fiquei encantado com os depoimentos feitos, mesmo 
sabendo nós que a gratidão é pouco usada nos vocabulários de muitas pessoas, mas que vocês 
possam continuar fazendo esse trabalho de atendimento às pessoas que muito necessitam. Não 
temos nenhum orçamento para as ajudas e tiramos do nosso bolso para ajudar, mas a gente faz isso 
com muito prazer, não tenham dúvidas. Fazemos muito esforço e ajudamos de todo coração quando 
podemos, mas infelizmente muitas pessoas não entendem quando a gente não pode colaborar. A 
recompensa vem de Deus e o galardão está preparados para vocês. Que Deus os abençoe sempre. 
 

Nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson 
Monteiro Santiago, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convocou os Excelentíssimos 
Senhores Vereadores e demais visitantes para a participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 17 
de novembro de 2021, às 18hs no Plenário da Câmara Municipal. 
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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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33ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 10/11/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO  
 

LISTA DE FREQUÊNCIA 
 

Nº VEREADORES ASSINATURA 

1.  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

2.  
BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

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  

 


