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1ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 23/02/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 12h 

 
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. Claudenor Alves da Silva  
03. Evandro de Lima Souza 
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Mardonio Jhones Martins Duarte 
06. Paulo Sérgio de Andrade 
07. Railton da Silva 

 
Vereador Ausente: Antonio dos Santos Mendes. 
 

O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Monteiro Santiago convidou para compor a Mesa 
Diretora o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Artemes Silva de Oliveira e o Vice prefeito Municipal 
José Carlos Antunes. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo 91,1:16 
 

Após a leitura da palavra de Deus, o Exmo. Sr. Presidente franqueou a palavra para a 
equipe gestora Municipal e ao Sr. Jean Jaime Rodriguez Bobsien, representante dos secretários 
municipais. 
 
No uso da palavra o Vice prefeito municipal José Carlos Antunes usou a palavra e disse: Bom dia 
a todos! Em nome do ex-vereador Jean Bobsien saúdo os secretários municipais e demais 
participantes nesta sessão Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nesta Casa 
de Leis em que os vereadores se reúnem para iniciar os trabalhos legislativos de 2021. Peço a 
Deus que Ele possa orientá-los e conceder muita sabedoria para que juntos possamos fazer 
sempre o melhor pela nossa população que tanta clama por dias melhores. Parabenizo os 
vereadores eleitos e os reeleitos no último pleito municipal, mas fico triste porque infelizmente 
não foi eleita nenhuma mulher para representar a classe. Agradeço a população na qual me 
escolheu como vice prefeito deste município, votos estes que com a graça de Deus e junto com 
o Prefeito Artemes Oliveira iremos honrar e trabalhar incansavelmente pelo bem estar da nossa 
população. Tenho certeza que se os Poderes Executivo e Legislativo permanecerem unidos a 
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população ipixunense ganhará muito, até porque eles esperam uma resposta satisfatória nossa. 
Com os nossos trabalhos, união e força de vontade de continuar ajudando no desenvolvimento 
do nosso município. Finalizo meu pronunciamento informando que no início do mandato 
tivemos muitas dificuldades, pois não houve o processo de transição como deveria ser feito, 
mas mesmo assim estamos conseguindo fazer um trabalho transparente e mesmo que não 
conseguiremos agradar a todos, queremos trabalhar dentro da lei de responsabilidade fiscal, 
porque na minha concepção, todo e qualquer político tem que entrar em uma legislatura com o 
CPF limpo e sair com ele limpo. Um grande abraço, sucesso nesta legislatura a todos nós e que 
Deus nos proteja sempre. Obrigado. 
 
Representando os secretários municipais, o ex-vereador e atual secretário municipal de 
finanças, Jean Jaime Rodriguez Bobsien deixou a seguinte mensagem: Bom dia a todos. Em 
nome do Presidente da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, Ver. Robson Monteiro Santiago 
saúdo os demais vereadores e visitantes a esta Casa de Leis. Enquanto executivo, sabemos da 
necessidade da parceria com o Legislativos e enquanto secretário, me coloco a disposição para 
juntos continuarmos trabalhando em prol do desenvolvimento de Ipixuna do Pará. Tenho muita 
esperança que esse será um dos melhores mandatos para a população ipixunense. Estou 
acompanhando de perto o esforço e determinação da gestão atual para que nosso município 
avance cada dia mais. Um abraço a todos, sucesso e muito obrigado pela oportunidade. 
 
O Exmo. Sr. Artemes Silva de Oliveira, Prefeito Municipal, proferiu o seguinte pronunciamento: 
Bom dia a todos! Em nome do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Ver. Robson Monteiro Santiago 
saúdo a todos os vereadores desta Casa. Em nome do Vice-prefeito Municipal José Carlos 
Antunes saúdo todos os funcionários da Câmara Municipal e as demais munícipes que aqui 
vieram acompanhar a primeira Sessão Ordinária desta Casa de Leis. Agradeço a Deus pela 
oportunidade de estar participando desse momento tão importante para este Poder e para a 
população ipixunense, uma vez que é nesta Casa que os vereadores apresentam seus 
requerimentos, projetos e demais matérias que ao longo deste mandato a gestão, dentro de 
suas condições financeiras e emendas parlamentar venham a ser executadas. Quero aqui deixar 
registrado meus sinceros sentimentos a todas as famílias que no último dia 15 tiveram suas 
casas alagadas e destruídas após uma forte chuva em nossa cidade. Esse acontecido em Ipixuna 
do Pará muito afetou nossos munícipes. Infelizmente houve uma vítima fatal e muitas estradas 
federais e municipais ficaram deterioradas, mas cremos que Deus sempre tem o melhor para 
nossas vidas se depender desta administração com certeza estamos fazendo e vamos fazer 
muitos mais para que as pessoas que foram atingidas terão toda nossa atenção e esperança de 
dias melhores. Todas as famílias foram amparadas e estão sendo bem cuidadas. Fiz questão de 
participar da abertura dos trabalhos do legislativo para firmar parceria e convidar cada um 
legislador para juntos assumir esse desafio a fazer uma cidade cada vez melhor. No início de 
nossa gestão tivemos um problema de transição, que infelizmente não aconteceu, faltando 
muitas informações por parte da gestão anterior, mas mesmo assim isso não nos desanimou. 
Acredito que assim como eu, todos os vereadores continuarão fazendo o seu melhor para 
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contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Tenho certeza que cada vereador está 
sentindo na pele o que é uma pessoa ir ao seu encontro em busca de emprego e a gente não 
poder suprir essa necessidade. Sinceramente eu daria meu cargo de prefeito para que todas as 
pessoas pudessem ter seu emprego, mas infelizmente a prefeitura não pode abraçar a todos. 
Convido aos vereadores para juntos enfrentarmos esse desafio da falta de emprego, pois 
Ipixuna está em uma boa localização e não admito que nosso município fique dependente de 
outros municípios. Ser prefeito não é uma tarefa fácil, mas conto com a parceria da minha 
equipe de trabalho e vereadores acredito que colheremos bons frutos. Finalizo perguntando a 
cada um vereador: Possamos juntos fazer um pacto para que Ipixuna possa ser uma Ipixuna 
diferente, com mais geração de emprego e renda à população? Precisamos ainda resolver 
algumas situações que a ex-gestão deixou, inclusive o município está inadimplente, com dívidas 
na equatorial, INSS, dentre outros sérios problemas que a nossa gestão terá que resolver para 
assim continuarmos nossa missão. Agradeço pelo convite e coloco a administração atual à 
disposição do legislativo. Que Deus possa dirigir nossos passos, mentes e corações para sermos 
pessoas cada vez melhores. Obrigado, bom trabalho e um abençoado dia a todos. 

Antes do Exmo. Sr. Prefeito Municipal se retirar para cumprir uma outra agenda de 
governo, foi franqueada a palavras aos vereadores. No uso da palavra o Ver. Evandro de Lima 
Souza disse: Bom dia! Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nesta primeira 
Sessão Ordinária e aproveito para parabenizar e agradecer pela presença da nossa gestão atual, 
Exmos. Srs. Artemes Silva de Oliveira e José Carlos Antunes. Desejo boas-vindas a todos que aqui 
vieram acompanhar nossos trabalhos do dia e esperamos que voltem sempre. Para mim é 
motivo de alegria e satisfação em receber os gestores municipais nesta Casa, digo isso porque 
passei quatro anos sendo vereador e não tive a oportunidade de receber um gestor nesta Casa. 
Exmo. Sr. Prefeito, aproveito esta oportunidade para lhe informar que irei apresentar ainda 
nesta sessão um requerimento solicitando uma quadra poliesportiva para o Distrito de Novo 
Horizonte, haja vista que na sede do município temos várias quadras para a prática esportiva e 
nosso Distrito ainda está descoberto desse benefício. Tenho certeza que na sua gestão o sonho 
daquela população se tornará realidade, pois acredito que Vossa Excelência, junto com sua 
equipe de governo irão fazer uma boa administração e estamos aqui para somar. Conte o meu 
apoio, uma vez que o que for par o bem da nossa população sempre terá meu voto favorável. 
Obrigado e bom dia a todos. 
 
Ver. Robson Santiago:  Bom dia a todos. Cumprimento o Exmo. Sr. Prefeito Artemes Silva de 
Oliveira e o vice prefeito José Carlos Antunes. Em nome do ex-vereador Jean Bobsien e 
atualmente secretário municipal de finanças cumprimento os demais secretários, diretores de 
departamentos e lideranças aqui presentes. Agradeço a presença dos visitantes do Distrito Novo 
Horizonte, na pessoa do amigo Jamaica e Jaína. Saúdo em nome da minha esposa Leidiane 
Andrade os funcionários desta Casa que sempre nos servem com dedicação e zelo. Exmo. Sr. 
Prefeito e vice-prefeito, desde já agradeço a presença de Vossas Excelências nesta Casa de Leis. 
Será sempre um prazer recebê-los. Hoje quero fazer dois pedidos aos gestores aqui presentes. 
Sabemos e temos consciência que o município precisa de dotação orçamentária para que possa 
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executar os nossos requerimentos, mas peço que Vossa Excelência possa ter conhecimento das 
nossas matérias que chegam no executivo. Faço essa cobrança porque tivemos conhecimento 
que teve gestão que recebia nossos requerimentos, ofícios e outras matérias e simplesmente 
engavetavam. As matérias precisam ser revisadas pela gestão e nos dá uma devolutiva. Que 
possam ao longo do seu mandato ser atendidas as prioridades. Outro pedido é em relação aos 
Projetos de Leis que são aprovados nesta Casa, tanto do Legislativo como do Executivo. Desde a 
primeira gestão deste município as Leis que são sancionadas pelo executivo infelizmente não 
são encaminhadas ao legislativo. Todas as matérias que aqui aprovamos são encaminhadas 
imediatamente ao executivo e não entendemos porque esta Casa não é informada se uma Lei 
foi sancionada ou vetada. Esta Casa tem que ter seu banco de Leis, pois não só nós, mas muitas 
pessoas já vieram em busca de informações de determinadas leis e a resposta que temos é que 
tem que se dirigir a prefeitura pois na câmara só temos os Projetos de Leis. Que Vossa 
Excelência ao tomar posse desses projetos e se caso for sancionado ou vetado que esta Casa 
seja informada. Solicito também da gestão que fosse feito um estudo sobre o alto custo da taxa 
de iluminação pública. O ex-vereador Jean passou seu 1º ano de mandato fazendo um estudo 
de impacto, mas que infelizmente não tivemos sucesso. Desejo a gestão atual um mandato de 
excelência e que venham sim ajudar no desenvolvimento deste município e beneficiar a nossa 
população com obras e ações que favoreçam o nosso povo. Finalizo firmando minha parceria 
com a administração atual, pois não fomos eleitos para fazer intrigas e desordem, mas para 
trabalhar em defesa da população. Os 604 votos que recebi irei fazer o impossível para retribuir 
em trabalho. Infelizmente, assim como Vossa excelência Prefeito Artemes, eu também estou 
sofrendo na pele a situação do desemprego em nosso município. A procura de emprego nesta 
Casa é muito grande e não podemos oferecer o que a população muitas vezes pensa que temos. 
As vagas aqui são reduzidas. Aqui quero justificar a ausência do Ver. Antonio dos Santos, com 
certeza as fortes chuvas deixaram muito estrago nas pontes e estradas e certamente como ele 
passa mais tempo na região do Quiandeua, não conseguiu chegar para esta Sessão. Deixo a 
presidência desta Casa a disposição da gestão, dos nobres vereadores e da população. O que 
estiver ao meu alcance, com certeza não medirei esforço para ajudar. Bom dia a todos. 
 

EXPEDIENTES:  Sem matérias para a ordem do dia. 
 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. Requerimento Nº 009/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo 

destinação de Emenda Parlamentar(Dep. Federal Cássio Andrade-PSB) para aquisição de 02 
ambulâncias para o município. 
Autor da matéria: Bom dia a todos. Apresento o referido requerimento por entender que a 
população necessita desse benefício. Minha solicitação visa a aquisição dessas ambulâncias para 
uso em comunidades rurais, por entendermos ser as famílias dos agricultores as menos 
favorecidas, quanto o assunto é transporte de doentes, apesar da demanda ser maior. Conto 
com o voto favorável dos nobres colegas vereadores. Obrigado. 

Os Vereadores Railton da Silva, Gilson Sousa, Evandro de Lima, Francisco Valdeniso e 
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Robson Santiago, parabenizaram o autor da matéria e pediu autorização para assinar. 
 

2. Requerimento Nº 007/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo 
reforma e ampliação do Posto de Saúde de Novo Horizonte. 

3. Requerimento Nº 008/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
construção de uma escola na comunidade Candiruzinho. 

Autor da matéria: Bom dia a todos! Meus nobres pares, fiz esse requerimento com relação a 
escola do candiruzinho por entender que o município tem condições de construir uma escola 
para atender os filhos das famílias que moram naquela comunidade, uma vez que o prédio da 
atual sala de aula funciona em uma propriedade particular. Peço que seja construída essa escola 
no centro daquele povoado e que venha garantir pleno acesso à educação, porque aqueles 
moradores são dignos de receber uma escola melhor. Com relação ao posto de saúde de Novo 
Horizonte, sabemos que foi feita na gestão passada uma pintura, mas que necessita de uma 
ampliação para melhor acolher as pessoas que precisam de atendimento e até mesmo para que 
os funcionários possam exercer melhor suas funções. Já são visíveis os desgastes nas suas 
instalações e se faz necessário não só a ampliação, mas uma reforma. Obrigado. 
Ver. Evandro de Lima:  Parabenizo o autor da matéria. Conheço de perto a realidade do Posto 
de Saúde em Novo Horizonte e sabemos da necessidade de fazer uma ampliação para que 
outros atendimentos possam ser realizados. Em relação a escola do Candiruzinho, sabemos que 
a comunidade suplica por esse benefício há muitos anos e acredito que esta gestão irá executar 
esta obra. Peço autorização para assinar nas matérias apresentadas. O brigado. 
Ver. Robson Santiago: Ver. Francisco, lhe parabenizo pelas matérias, principalmente pela escola 
do candiruzinho. Na gestão passada fiz esse requerimento, mas não foi executado. Peço 
autorização para assinar com Vossa Excelência. Em relação ao Posto de saúde, reconheço a 
importância dessa ampliação e lhe parabenizo pela preocupação. Eu, e os vereadores Gilson 
Sousa de Oliveira e Fábio de Almeida Souza, iremos apresentar um requerimento solicitando a 
construção de uma UBS para o nosso Distrito para que nossa população possa ser melhor 
atendida. Peço para assinar nos requerimentos, Ver. Francisco. Obrigado. 

4. Requerimento Nº 006/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a construção de uma 
ponte de concreto na via de acesso aos Bairros: Residencial Cunha e Okajima. 

Autor da matéria:  Bom dia a todos. Fico feliz pela presença das pessoas em estar 
acompanhando nossa primeira sessão ordinária, mas já imagino as demais sessões que virão, 
certamente iremos falar para nós mesmo e funcionários. Esse requerimento já tinha solicitado 
na secretaria desta Casa, bem antes da enchente em nosso município que deixou muitas 
famílias desabrigadas e impossibilitadas de sair de suas casas devido o estrago nas ruas e 
pontes. Agora mais do que nunca essa ponte é primordial para o acesso dos moradores dos 
referidos bairros, uma vez que a ponte de acesso no período do inverno sempre alaga e os 
moradores que necessitam se deslocar até o centro da cidade ficam isolados. Que possa ser 
feito um estudo pela secretaria de obras verificando a possibilidade dessa ponte ser feita de 
concreto, porque da madeira com o tempo vai se deteriorando. Desde já conto o apoio dos 
nobres colegas vereadores. 
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5. Requerimento Nº 010/2021 – Vers. Fábio de Almeida, Gilson Sousa de Oliveira e 
Robson Monteiro Santiago, requerendo que se busque meios de obtenção de verbas 
e/ou via recursos próprios da prefeitura, que viabilizem a Construção da Unidade Básica 
de Saúde-UBS do Distrito Novo Horizonte. 

Ver. Fábio de Almeida: Bom dia a todos! A construção dessa UBS já é um sonho desde o nosso 
mandato anterior, mas não foi possível ser executado, então nos reunimos para fazer um 
requerimento conjunto na esperança que esse benefício possa chegar até aquele Distrito. Com 
certeza essa UBS irá melhorar o atendimento de saúde daquele povo. Muito obrigado. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Não houve matérias para ordem do dia. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Bom dia a todos. Quero aqui nesta oportunidade 
falar sobre um pronunciamento do Ver. Robson Monteiro Santiago. Em uma de suas falas, Vossa 
Excelência falou que os vereadores foram eleitos para fiscalizar e acompanhar o executivo, mas 
que infelizmente não via dessa forma no mandato anterior. Fui eleito para ajudar o povo e 
enquanto o prefeito estiver trabalhando em prol da população eu estarei do lado dele, caso 
contrário com certeza ele não terá meu apoio. Peço desculpas se na minha fala eu ofendi algum 
dos vereadores. Obrigado. 
Robson Santiago(uma parte): Ver. Paulo Andrade, quando falei que ser parceiro do governo não 
era ser conivente com certas ações do governo, assim como os vereadores do mandato anterior 
também não eram. Os que foram eleitos, inclusive o cunhado da ex-prefeita está aqui para 
comprovar que certas ações do executivo não éramos coniventes e isso era visível, mas isso Fico 
feliz pela Vossa Excelência ter essa posição de ser também um vereador fiscalizador, até porque 
faz parte da base do governo. A mesma coisa que falei para a gestora anterior, falei para o 
prefeito atual da parceria desse vereador para ajudar no desenvolvimento do nosso município. 
Entendo que ser parceiro é andar de mãos dadas com o intuito de ajudar a população a ter 
melhores condições de vida e tudo que vier de bom para o povo, estou para ajudar. Fique à 
vontade vereador, para usar seu pronunciamento e falar o que estiver ao seu conhecimento, 
claro, cumprindo regimento o Interno da Casa. Obrigado. 
 

2. VER. RAILTON DA SILVA:  Bom dia a todos. Para mim, é motivo de alegria estar 
retornando a esta Casa. Quero aqui fazer um mandato em parceria e união. Hoje venho falar da 
minha felicidade em presenciar tanta solidariedade das pessoas não só do nosso município, mas 
municípios vizinhos que tem ajudado as famílias que estão desabrigadas. Sabemos que muitas 
pessoas estão sofrendo por estarem alojadas em prédios públicos sem poder retornar às suas 
casas, mas acreditamos no Poder de Deus em suas vidas. Quanta união foi presenciada nesses 
momentos difíceis. Finalizo deixando meu mandato à disposição da população e aqui tenho 
certeza que juntos faremos uma boa administração. Chegamos aqui para realmente fazer nosso 
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mandato em prol da população e a primeira atitude é fiscalizar. Não viemos para ser coniventes 
com atitudes que não será para beneficiar a população, mas para somar com o executivo. Que 
Deus possa nos abençoar. 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA:  Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias. 
Falar de enchente para mim é motivo de muita tristeza, pois relembro a minha infância em 
Minas Gerais, onde também fomos vítimas de alagamento em nossa casa por diversas vezes e 
isso me deixa muito triste. Dirijo-me ao Vereador Evandro para informar que os munícipes de 
Novo Horizonte não terão somente uma Quadra, mas duas, pois o Ver. Robson Santiago ganhou 
de presente de aniversário do Deputado Hélio Leite para o Distrito Novo Horizonte, uma 
emenda Parlamentar para a construção de uma quadra poliesportiva. Finalizo pedindo a todos 
que continuem se cuidando porque o coronavírus ainda não acabou e os casos continuam 
aumentando. Usem máscara e tenham os cuidados básicos de saúde para evitar a contaminação 
e proliferação do vírus. Obrigado. 

4. VER. MARDONIO JHONES:  Bom dia a todos. Quero deixar minhas condolências às 
famílias que tiveram suas casas vitimadas pelas fortes chuvas no último dia 15. Agradeço pela 
parceria da população em ajudar ao seu irmão nesse momento tão difícil. Tenho pouca 
experiência enquanto vereador, mas vejo que os melhores caminhos são as parcerias, e que não 
venham beneficiar o individualismo, mas a população em geral. Estou aqui para ser parceiro do 
Legislativo e junto com o executivo e população ipixunense fazermos uma boa administração. 
Obrigado. 

5. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Bom dia a todos. Assim como os meus colegas 
vereadores, eu também estou para somar com o executivo. Minha solidariedade aos irmãos que 
sofreram e sofrem com a enchente no dia 15 de fevereiro. Minha solidariedade não foi por ser 
um político, mas foi como ser humano e que tem amor ao próximo. Não preciso me promover 
com postagens, mas quero ser solidário porque quem vai me retribuir é Deus e não o povo. 
Deixo meu mandato também a disposição. 

6. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA:  Agradeço a Deus pela presença de cada um que veio 
participar da nossa primeira Sessão Ordinária. Parabenizo os vereadores que apresentaram os 
requerimentos e rogamos a Deus que o executivo possa executá-los. Meus requerimentos na 
sua maioria são na área da educação e esporte, mas serei sempre favorável na aprovação nos 
requerimentos dos demais vereadores que solicitam benefícios em outras áreas. Graças a Deus 
a Câmara tem vereadores que atuam em diversas áreas. Fico muito feliz pela vinda dos novos 
vereadores e aos vereadores que foram reeleitos, pois aqui formamos uma outra família com o 
intuito de tralharmos para o bem estar da nossa população. Estarei sempre à disposição do 
povo e desta Casa Legislativa. Bom trabalho e um abençoado mandato a todos. 

7. VER. EVANDOR DE LIMA SOUZA: Agradeço a presença da sociedade que estão para 
assistir as sessões. Convido para que possam retornar mais vezes, assim saberão o verdadeiro 
trabalho do vereador. Estou muito feliz pelo retorno à Casa de Leis depois de 8 anos afastado, 
mas com a graça de Deus e do povo retorno para juntos trabalharmos pela nossa população. 
Agradeço a minha esposa por estar sempre comigo me ajudando e me dando forças para seguir 
nesta missão que todos sabem que não é muito fácil. Quero aqui apresentar o meu Assessor 
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Parlamentar e o Chefe de Gabinete que irão trabalhar comigo neste mandato e os coloco a 
disposição desta Casa. Ver. Paulo Sérgio, estou sim nesta Casa para exercer minha função de 
legislar para o bem estar da população, ajudar o executivo no que estiver ao meu alcance e ser 
um fiscalizar dos recursos destinados ao nosso município, pois esse é um dos nossos deveres. 
Acredito que a gestão do Prefeito Artemes será uma gestão transparente e estarei para somar. 
Faço um pedido ao presidente desta Casa e que analisamos juntos a situação da retomada das 
mesas dos vereadores, evitando que a gente possa ficar de costa para a plenária. Desejo um 
feliz retorno a esta Casa e voltemos aos nossos lares com a paz do Senhor. 

8. VER. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA: Em nome do Presidente das Casa, saúdo os demais 
vereadores. Em nome dos funcionários Nonato e Valdelina abraço aos demais servidores desta 
Casa. Em nome do ex-vereador Jandson que hoje é nosso funcionário e grande parceiro, saúdo a 
todos os visitantes que vieram acompanhar nossa sessão. Parabenizo a todos os vereadores que 
apresentaram matérias e foram aprovadas. Desejo que juntos possamos fazer uma boa 
administração em união com o executivo, pois quem ganha é a população. Não poderia deixar 
aqui registrado o nome dos ex-gestores que passaram por este município. Cada um fez sua 
parte enquanto ordenadores de despesas e deixaram sua contribuição enquanto gestor. 
Sabemos das dificuldades que os gestores passaram, mas fizeram seu trabalho e hoje a gente 
torce para que a atual gestão possa também desempenhar sua função da melhor forma possível 
em prol do povo ipixunense. Dia 15 de novembro de 2020 os palanques foram desmontados 
porque o importante é trabalhar para que a nossa população e tenha melhores condições de 
vida. Parabenizo a todos que contribuíram com as famílias que ficaram desabrigadas na 
enchente em nosso município. Ajudei como foi possível e acredito que cada um fez a sua parte, 
mas infelizmente muitas pessoas não reconhecem. Sinceramente, para mim o meu maior 
reconhecimento vem de Deus, pois é Ele que nos recompensa. Foi um lindo gesto de amor ao 
próximo demonstrado por muitas pessoas, não só do nosso município, mas de municípios 
vizinhos. Finalizo parabenizando ao presidente da Casa, Ver. Robson Monteiro Santiago pelo 
trabalho que está realizando e desejo sucesso e sabedoria para conduzir da melhor forma 
possível o mandato de vereador e presidente confiado à Vossa Excelência. Bom dia a todos. 

9. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Faço da minha fala a fala dos vereadores que me 
antecederam em relação a solidariedade aos nossos irmãos que foram vítimas da enchente. 
Também sou muito grato pelas parcerias e solidariedade de todos. Infelizmente precisamos sim 
da publicidade, pois a sociedade quando não vê o trabalho do vereador nas redes sociais eles 
nos criticam como se a gente não faz nada. Mas o que me chateia é que quando a gente publica 
o que fazemos, eles também não medem esforços para nos atirar pedras. Vai entender o ser 
humano! Sei que nenhum de nós queremos nos aparecer com fotos e publicações, mas entendo 
também que a publicidade é importante. Senhores Vereadores, muitas pessoas reclamam que o 
horário das nossas sessões não é viável para eles participarem, então vamos entrar em 
consenso para que possamos mudar o horário para a noite, quem sabe assim teremos mais 
pessoas acompanhando nossos trabalhos. Vamos avaliar em conjunto essa possibilidade. 
Agradeço a todos pela presença e sempre serão bem vindos a esta de Casa de Leis. Deixo o 
convite para que os meus nobres colegas vereadores possam convidar mais pessoas a participar 
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das próximas sessões. Tenham todos um bom dia. 
 
Nada mais havendo a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão e 

convidou os Vereadores e demais pessoas presentes para participarem da próxima Sessão 
Ordinária no dia 24 de fevereiro de 2021, em horário regimental. 

 


