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2ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 24/02/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:20h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário –   Railton da Silva(em exercício) 
                                   2º Secretário –   Benício da Conceição Braga(em exercício) 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes   
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 

 
Vereadores Ausentes:   Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Gilson Sousa de Oliveira. 

As ausências dos Vereadores Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Gilson Sousa de 
Oliveira, 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 Railton da Silva 1Crônicas, 11,1:3 
 

EXPEDIENTES: Sem expedientes para ordem do dia. 
 

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

1. Requerimento Nº 011/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
reforma da Ponte sobre o Rio Ipixuna no Projeto de Assentamento Enalco 

Autor da matéria: Bom dia a todos! Senhores vereadores, atendendo mais uma reivindicação 
dos moradores da comunidade polo Enalco, estou apresentando esta matéria como uma forma 
de que o poder executivo possa o quanto antes executá-la. Sem dúvidas essa é uma prioridade. 
Com o rompimento da cabeceira da ponte da BR 010 o tráfego de veículos nessa vicinal 
aumentou significativamente e causou sérios danos na estrutura da referida ponte, desta feita 
se faz necessário reparos emergenciais para que a trafegabilidade de quem ali precisa passar 
possa ser segura. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores. Bom dia! 

  
2. Requerimento Nº 012/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a destinação de 

terreno para a construção de uma quadra poliesportiva coberta no Distrito Novo 
Horizonte. 
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3. Requerimento Nº 013/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
uma quadra de futebol de areia na Comunidade Candiruzinho. 

autor da matéria: Bom dia a todos! A comunidade Candiruzinho sempre foi desprovida de tudo 
no decorrer dos mandatos de gestores deste município e conversando com os moradores 
daquela comunidade, eles me solicitaram que esse pedido fosse apresentando nesta Casa para 
que juntos possamos tornar esse sonho realidade. Em relação ao requerimento pedindo o 
terreno para a construção da primeira quadra de esporte em Novo Horizonte é exatamente 
devido a carência de espaço para a prática esportiva em nosso Distrito, já que na sede do 
município dispõe de mais de cinco quadras para essa prática esportiva. Ressalto que o Deputado 
Federal Eduardo Costa-PTB já formalizou o compromisso de designar recursos para a construção 
da referida quadra e a administração precisa apenas disponibilizar o espaço para que seja 
realizada essa obra. Conto o apoio na aprovação destas matérias. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago:  Bom dia! Parabenizo Vossa Excelência Ver. Evandro de Lima e peço 
autorização para assinar nas suas matérias. 
 

4. Requerimento Nº 004/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção 
de canteiros e iluminação da frente do Distrito Novo Horizonte.  

Autor da matéria: Bom dia a todos! Faço a defesa deste requerimento e informo que é uma 
reiteração, pois apresentei na legislatura passada e que dentro das condições financeiras o 
gestor atual possa executar esta obra. A ex-prefeita Katiane Cunha nos informou que tinha uma 
emenda parlamentar para a construção daquela obra, mas infelizmente essa emenda não saiu. 
Foi iniciado os canteiros com recursos próprios, mas a obra foi paralisada. Peço ao Exmo. Sr. 
Gestor Municipal para que possa dá continuidade a este tão sonhado benefício a população. 
Mesmo que tenha que fazer as modificações, o mais importante é que seja dado continuidade 
aquela obra que foi paralisada. Conto com o voto favorável na aprovação desta matéria. 
Obrigado. 
Ver. Evandro de Lima: Parabenizo o autor da matéria pela preocupação. O povo de Novo 
Horizonte tem sonhando muito com a revitalização da frente daquele Distrito, mas o Exmo. Sr. 
Prefeito já sinalizou que irá continuar aquela obra, mesmo fazendo umas modificações que 
serão necessárias. Tenho certeza que aos poucos essa obra tão sonhada por todos nós será 
concretizada. Peço autorização para assinar, no requerimento Ver. Robson. Muito obrigado. 
 

5. Requerimento Nº 015/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo aquisição de veículo Van 
para o programa TFD, oriundo de emenda parlamentar 

6. Requerimento Nº 016/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a doação de terrenos 
para a construção de casas aos moradores afetados pela enchente do Rio Ipixuna. 

Autor da matéria: Bom dia! Hoje já estamos sentindo o que é falar somente para nós 
vereadores e funcionários, pois infelizmente a população não tem o hábito de acompanhar 
nossas sessões e com isso muitos fazem comentários errôneos. Nobres colegas vereadores, 
somo sabedores que muitas pessoas fazem tratamento fora do município e necessitam de um 
amparo melhor para se deslocar, ou seja, de um veículo que ofereça conforto e comodidade.  Já 
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fui em algumas viagens e percebei que a Van não apresenta as condições necessárias para se ter 
uma boa viagem, e em conversa com o Deputado Estadual Dr. Jacques Neves, nos garantiu que 
irá entrar com uma verba parlamentar para aquisição deste veículo, então, estou formalizando 
essa solicitação para que o Deputado possa presentear nosso município com este tão 
importante benefício. Em relação ao requerimento sobre a construção de casas para os 
desabrigados da enchente que marcou para sempre a vida daqueles que perderam tudo pela 
força das águas, venho solicitar do Poder Público a doação de terrenos para a construção de 
casas para os desabrigados nos quais os nomes serão encaminhados à COAHB/PA que coordena 
a seleção dos beneficiários para o programa “Sua Casa” que tem como objetivo proporcionar a 
melhoria da qualidade de vida da população paraense. Conto com o voto dos meus colegas 
vereadores na aprovação desses dois requerimentos que muito irão beneficiar nosso povo. 
Obrigado 
Ver. Fábio de Almeida:  Hoje utilizamos uma van alugada, mas o valor do aluguel não compensa 
e com a aquisição dessa Van com certeza será bem melhor. Em relação as casas para os 
desabrigados, digo que muitas dessas famílias que hoje não tem para onde ir conseguiram casas 
no residencial Cunha, mas mesmo assim preferiram continuar morando naquelas áreas de risco. 
Uns até venderam. Esses cadastros devem ser feitos com muito cuidado para que realmente as 
pessoas possam sair definitivamente daquela área. Conte com meu apoio, vereador. 
Ver. Robson Santiago: Conversamos com o pessoal da COAHB e eles disseram que realmente 
tem que haver uma fiscalização mais minuciosa, pois muitas pessoas ganharam casas no 
Residencial Cunha, venderam e retornaram àquela área que todos os anos alaga e causa muitos 
danos. Parabenizo Vossa Excelência pelas matérias, Ver. Railton da Silva, 

7. Requerimento Nº 017/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a implantação 
de um gabinete odontológico na Vila das Palmeiras – Distrito Canaã. 

Autor da matéria:  Na legislatura passada aprovamos vários requerimentos para a região do 
Distrito de Canaã e um desses pedidos foi a implantação de um gabinete odontológico, 
requerido pela ex-vereadora Maéllen Duarte, mas que infelizmente não foi executado. Há um 
recurso destinado ao nosso município para esse tipo de serviço e chegou ao meu conhecimento 
que possivelmente iremos perder, então estou apresentando esta matéria para que seja o 
quanto antes implantado esse gabinete odontológico na Vila das Palmeiras – Distrito Canaã. 
 

8. Requerimento Nº 014/2021 – Vers. Claudenor da Silva e Fábio de Almeida Souza, 
requerendo a construção de uma escola na área ocupada da comunidade Con-era. 

Ver. Claudenor Alves:  Bom dia a todos. Sr. Presidente, em seu nome quero agradecer a 
participação de todos nesta sessão. Eu e o Ver. Fábio de Almeida estamos solicitando este 
pedido por entender que a construção de uma escola elevará o patamar daquela área, 
aumentando as perspectivas de dias melhores para as famílias ali instaladas. Essa área de 
ocupação é uma comunidade promissora, onde tem mais de 50 alunos. Conto com o voto 
favorável nesta matéria e que possamos buscar junto ao executivo a execução dessa escola. 
Obrigado. 
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2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Sem matérias para Ordem do Dia. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  
 

1. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Bom dia a todos! Agradeço a oportunidade de 
estar presente nesta sessão. Justifico minha ausência na sessão de ontem, oportunidade em que 
não consegui chegar a tempo devido as péssimas condições que se encontram umas estradas e 
pontes do nosso município, devido fortes chuvas nos últimos dias. Desejo boas-vindas aos novos 
vereadores, com certeza estão para somar. Aos meus colegas vereadores que foram reeleitos 
junto comigo, agradeço a parceria e amizade. Parabenizo o gestor atual e desejo sucesso em sua 
administração. Minha bandeira neste mandato é novamente representar a região ribeirinha, 
assim como as demais comunidades, mas aquela região é uma região que precisa de uma 
atenção melhor. Sei que ainda vamos apresentar muitos requerimentos, uns serão executados, 
outros não, mas devemos continuar apresentando nossas matérias, pois as comunidades 
esperam muito de nós, porque somos seus representantes. Reconheço a boa vontade do 
executivo em continuar o desenvolvimento deste município e tudo que for para beneficiar nossa 
população com certeza o gestor terá um grande parceiro nesta Casa. Se legislativo e executivo 
caminhar juntos quem ganhará com isso será o povo. Só estamos começando um mandato de 
04 anos, umas demandas serão atendidas e outras não, mas temos que ter respaldo das nossas 
matérias que são encaminhadas ao executivo para que possamos dá respostas convincente à 
população. Desejo um mandato cheio de felicidades. Obrigado!  
 

2. VER. RAILTON DA SILVA:  Tenho percebido que cada parlamentar está indo em busca de 
emendas parlamentar com seus deputados para benefícios da nossa população, isso é muito 
importante. Com certeza esta Casa está preocupada sim com o bem estar de seus munícipes. A 
gente não deve mesmo esperar somente do executivo para executar os pedidos desta Casa, pois 
em toda eleição estadual muitos candidatos tem nosso apoio e eles precisam ajudar nosso 
município. Graças a Deus temos muitos parceiros. Parabenizo o empenho de cada vereador 
nesta busca incansável de emendas parlamentar. Reconheço que a gestão muito tem se 
empenhado com as causas sociais e muitas coisas boas estão por vim. Que Deus possa nos 
abençoar nesta caminhada e continuar nos dando direcionamento para exercer nosso mandato 
com paz, sabedoria e humildade. Bom dia a todos. 
 

3. VER. ROBSON SANTIAGO:  Bom dia a todos. Ver. Antonio Mendes, ontem fiz sua 
justificativa relatando exatamente o que Vossa Excelência falou. Hoje estamos na segunda 
sessão e já aprovamos diversos requerimentos na esperança que o executivo possa tomar 
ciência e dentro das condições financeiras do município possam ser executados. Ontem o 
Prefeito esteve na sessão e um dos nossos pedidos foi para que ele pudesse acompanhar de 
perto os encaminhamentos desta Casa. Ele se comprometeu com a nossa solicitação. Somos 
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conscientes que ele não terá condições de executar todos os nossos pedidos, mas irá tenho 
certeza que irá priorizar alguns. Ver. Antonio, estamos analisando a possibilidade da mudança 
de horários para a realização das Sessões Ordinárias, pois os munícipes tem falado que não 
participam das sessões devido estarem trabalhando no mesmo horário que acontecem nossas 
sessões. Vamos analisar juntos esta possibilidade. Agradeço a presença de todos e nada mais 
havendo a ser discutido na presente sessão, convoco os Exmos. Srs. Vereadores e demais 
visitantes, para participarem das próximas Sessões Ordinárias nos dias 09 e 10 de março de 
2021, em horário regimental. 

 


