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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

1º Período – 7ª Legislatura 

 
Data: 22/02/17 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:30h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago 

Secretariado: Vereadores 1ª Secretária – Maéllen de Souza Duarte 
                                               2º Secretário – Adailton da Silva Reis 
 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Benício da Conceição Braga 
03. Claudenor Alves da Silva 
04. Jean Jaime Rodriguez Bobsien 

 
Vereadores Ausentes: Arnaldo Correia Leite Júnior, Fábio de Almeida Souza, Gilson Sousa de 
Oliveira e Jandson Magalhães Conceição. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmos 7,1-4. 
 

 
EXPEDIENTES:  

 Ofício Nº 29/17 – da Prefeita Municipal Katiane Feitosa da Cunha, Encaminhando o 
Projeto de Lei Nº 004/17. 

 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 município de Ipixuna do Pará 
e dá outras providências. 

 Ofício Nº 30/17 – da Prefeita Municipal Katiane Feitosa da Cunha, Encaminhando o 
Projeto de Lei Nº 005/17. 

 PROJETO DE LEI Nº 005/17 – do Executivo Municipal, que cria e fixa a despesa pública 
para pagamento dos plantões dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no 
município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

 

Para encaminhamento às Comissões: 

 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 município de Ipixuna do Pará 
e dá outras providências. 

 PROJETO DE LEI Nº 005/17 – do Executivo Municipal, que cria e fixa a despesa pública 
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para pagamento dos plantões dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem no 
município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

 

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

1. Requerimento Nº 007/17 – do Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a reforma e 
ampliação da escola Raimunda Maia, no Distrito Novo Horizonte.  

Autor: Bom meus nobres pares vereadores, funcionários e amigos que estão conosco nesta 
plenária. Moro em Novo Horizonte há trinta anos e tenho acompanhado alguns avanços, mas 
também sou muito franco em dizer que algumas coisas foram estagnadas. A gente tem 
acompanhado uma situação no que diz respeito à carência de mais espaço nas unidades de 
ensino para que nossas crianças possam estudar, não somente na Escola Raimunda Maia na 
qual estou solicitando ampliação, mas em algumas escolas do nosso município. Sabemos que o 
poder público precisou alugar alguns espaços para poder suprir essa necessidade, por isso estou 
dando entrada nesta matéria para que o governo municipal possa determinar ao setor 
competente a realizar esta ampliação, assim como a reforma da escola em referência. Ano 
passado fiz uma visita e detectei que a escola Raimunda Maia está necessitando da reforma, 
haja vista que assim como as demais escolas receberam esse benefício, com certeza a prefeita 
municipal não deixará de executar também esse pedido. Peço aos nobres Edis que me ajudem 
na aprovação desta matéria, para que assim possamos dar mais conforto às nossas crianças, 
obrigado. 

 Os vereadores Adailton Reis e Jaime Rodriguez contribuíram na discussão da matéria e 
pediram autorização para assinar juntamente com o autor. 
  

2. Requerimento Nº 013/17, Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção e 
implantação de UBS na comunidade Quiandeua. 

Autor: Bom dia a todos. Sabemos da importância das nossas comunidades receber os benefícios 
do governo municipal, por isso estou apresentando esta matéria no sentido de que a gestão 
municipal possa viabilizar estudos voltados a construção e implantação da Unidade Básica de 
Saúde-UBS na comunidade Quiandeua, garantindo assim acesso a um atendimento de saúde 
eficiente àquele povo e evitando longos e dispendiosos deslocamentos dos moradores 
ribeirinhos até a sede do município e cidades vizinhas, em busca de socorro médico básico aos 
seus familiares. 

Parabenizaram o autor da matéria e solicitaram autorização para assinar, os 
vereadores Jean Jaime, Benício Braga e Adailton Reis. 
 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve 
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN: Bom dia a todos. Saúdo a todos meus nobres 

pares em especial a Ver. Maéllen, uma única parlamentar do sexo feminino nesta Casa, e por 
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sinal representando muito bem a classe de mulheres. Dirijo-me aos moradores da comunidade 
Jauaroca que hoje estão conosco e peço que leve ao conhecimento daquele povo que ontem 
apresentei um Requerimento e recebeu aprovação unânime nesta Casa, onde requer a 
construção de uma escola para aquela comunidade. Informo que a matéria foi aprovada, mas 
cabe ao executivo viabilizar a construção desse sonho que tanto aquela comunidade e região 
necessitam. Sabemos que essa é uma das atribuições do vereador, apresentar matérias que 
venham beneficiar o nosso povo. Fico feliz pela presença de cada um que ontem e hoje vieram 
participar de nossas sessões. Hoje quero indicar meu nome para integrar nas comissões de 
Finanças e se tiver vaga na comissão de Justiça também quero fazer parte. Os Projetos de Leis 
que hoje foram lidos peço ao presidente em exercício que marque o  quanto antes uma reunião 
para fazermos as análises dos mesmos e que as comissões possam expedir seus pareceres 
favoráveis ou não. Bom dia a todos.  

 
2. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Bom dia a todos mais uma vez. Quero aqui 

expressar meu apoio no requerimento do meu colega vereador Robson Santiago e parabenizá-lo 
pala preocupação na área educacional. Em relação aos Projetos de Leis lidos na sessão de hoje, 
também quero fazer parte da discussão e análise, assim estaremos contribuindo e fazendo valer 
os votos confiados por Deus e pelo povo. Sabemos que no exercício da nossa função, além de 
sermos fiscais dos recursos do município expresso dentro do orçamento, também cabe a nós 
aprovarmos os requerimentos e Projetos de Leis que são apresentados nas sessões, por isso 
coloca-me à disposição para fazer parte das discussões. Conte sempre comigo Senhores 
vereadores, obrigado. 

 
3. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA: Em nome do Presidente em exercício, peço que o 

quanto antes essas comissões possam ser formadas, pois já aprovamos outros projetos com as 
comissões provisórias, por isso há a necessidade de serem formadas para que se realize as 
análises dos projetos que estão tramitando nesta Casa. Parabenizo o Vers. Antonio por ter 
apresentado o requerimento para a Região do Quiandeua e o Ver. Robson pela preocupação da 
reforma e ampliação da escola Raimunda Maia, com certeza são benefícios de suma 
importância para nossa população. Quero chamar atenção sobre a questão das representações 
nas comunidades, é muito importante quando as comunidades têm seus representantes, nos 
ajuda na busca de melhorias para as comunidades que tem suas proximidades, mas isso não 
impede que contribuímos para o avanço das demais localidades do nosso município, até porque 
fomos eleitos para trabalhar para a população. Desejo uma semana abençoada para todos e que 
possamos permanecer nesse mesmo propósito: ajudar nosso município a se desenvolver mais e 
mais, obrigado. 

4. ADAILTON DA SIVA REIS: Bom dia mais uma vez. Quero reiterar a questão da parceria 
que pretendemos ter nesta casa, porque o que vier de bom para nosso povo, estarei sempre 
disposto a contribuir, vamos buscar sempre o melhor. Independente de sigla partidária o que 
temos que fazer valer é o nosso compromisso que assumimos com o povo. Digo mais: 
independente de fazermos parte do governo a gente representa o nosso povo e por isso 
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precisamos ser transparentes em nossas ações. Espero que possamos ter uma Casa harmoniosa 
e que futuramente possamos estar inaugurando esses pedidos que aqui aprovamos, com 
certeza ficaremos felizes e o povo satisfeito. Acredito muito na nossa equipe de governo, e que 
a Prefeita Katiane Cunha, sua Vice-prefeita Rita e o secretaria especial de governo estão com 
muita ansiedade em trabalhar pelo nosso povo. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo 
boa semana a todos, obrigado. 

5. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Só ratificando em relação à leitura dos projetos de 
leis, informo que serão encaminhados às comissões. Agradeço o ver. Claudenor Alves pela 
colocação em relação à formação das comissões desta Casa, e entendo que já deveriam ter sido 
formadas essas comissões. Vou conversar com o presidente titular Ver. Jandson Magalhães para 
que ainda esta semana possamos proceder esta solicitação. Venho nesta manhã expressar 
minha alegria em estar nesta gestão e serei parceiro direta ou indiretamente. Estou à disposição 
dos nobres vereadores para ajudar, pois temos que estar de mãos dadas porque a união faz a 
força. Agradeço a presença de cada munícipe que veio participar desta sessão, é aqui que vocês 
conhecerão de perto os trabalhos dos vereadores, e isso é importante não só para vocês, mas 
para nós que de certa forma irão testemunhar lá fora o que presenciaram hoje, como aprovação 
de requerimentos e tramitação de dois Projetos de Leis, todos para o bem estar da população. 
Acredito muito nesse governo, não fui eleito no grupo do governo atual, mas estou aqui para 
somar, obrigado. 

 
Nada mais havendo ser discutido na presente sessão, o Exmo. Sr. Presidente em 

exercício Robson Santiago, deu-se por encerrado os trabalhos do dia e convocou os Senhores 
vereadores, Vereadora e demais participantes para participarem das próximas sessões 
ordinárias nos dias 07 e 08 de Março de 2017, no plenário da Câmara Municipal, às 09hs. 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 22/02/2017 

 
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  

 


