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13ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 26/05/2021 

 
Início: 18hs 

 
Término: 20:18hs 

 
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. 

 
Vereadores ausentes:   Antonio dos Santos Mendes.  
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salmos 25,1:5 
 

EXPEDIENTES:  

 Ver. Robson Santiago:  Justificou a ausência do Ver. Antonio dos Santos Mendes, que se 
encontra na Região do Quiandeua em uma agente com os comunitários e não teve como chegar a 
tempo para participar da sessão, por ser uma região distante da sede do município. 

O Exmo. Sr. Presidente colocou a justificativa em discussão, e em seguida a mesma foi 
aprovada por unanimidade. 
 

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

1. REQUERIMENTO Nº 106/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a perfuração de 
poços artesianos e instalação de caixas d’águas em todas as escolas do município que ainda não 
dispõem de água potável em suas dependências. 

2. REQUERIMENTO Nº 107/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo do Poder 
Executivo as reformas das praças dos bairros do centro e Vila Nova. 

3. REQUERIMENTO Nº 112/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que proceda a alteração 
do objetivo original da UPA do centro da cidade, promovendo a transformação da mesma em 
Hospital Municipal. 
Autor das matérias: Boa noite Presidente desta Casa, colegas Vereadores e aos amigos que estão 
assistindo nossas sessões via facebook. Ainda há muitas escolas em nosso município que não 
dispõem de água potável para suprir as necessidades diárias, por isso estou requerendo que o Poder 
Executivo possa fazer a perfuração de poços artesianos e caixas d’águas. Em relação a reforma das 
praças do centro da cidade e Vila Nova, sugiro que haja a revitalização, melhorando a iluminação, 
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calçamento, quiosques, canteiros, arborização e parque infantil. Seria viável que os trilers que estão 
em volta das praças fossem padronizados. A praça da Vila Nova não tem mais nem o parquinho e 
quando for instalar novamente que seja feita uma proteção para evitar que os animais circulem e 
façam suas necessidades fisiológicas no local em que as crianças brincam. Em relação ao 
requerimento 112, solicitando a readequação da UPA do centro para o funcionamento do hospital 
municipal, é uma preocupação, haja vista que o hospital Santa Clara é alugado para o município e 
para reformá-lo o custo será muito alto, pois está muito deteriorado, por isso seria viável que fosse 
feito esse planejamento para que futuramente possa ser executado esse nosso pedido. Precisa -se 
estudar uma maneira para que o município tenha seu próprio hospital. Conto com o apoio dos 
nobres vereadores na aprovação desses meus requerimentos. Obrigado. 
Ver. Railton da Silva:  Parabenizo o Ver. Fábio pelos requerimentos apresentados, em especial o da 
readequação da UPA do centro para funcionamento do Hospital Municipal. Estamos sabendo que há 
uma possível negociação para a compra desse hospital Santa Clara e essa inciativa é muito 
importante, será uma despesa a menos para o município. Peço para assinar nas matérias. 

 Os Vereadores Benício Braga, Evandro de Lima, Francisco Valdeniso, Gilson Sousa e 
Robson Santiago, contribuíram com a discussão dos requerimentos, parabenizando o autor e em 
seguida pediram autorização para assinar. 

 
4. REQUERIMENTO Nº 113/2021, Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção de 

uma quadra de futebol de areia na comunidade Cipoteua-Foz. 
5. REQUERIMENTO Nº 114/2021, Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção de 

um campo de futebol no Bairro Residencial Cunha. 
Autor das matérias:  Boa noite a todos! Quero aqui defender esse meu requerimento, enfatizando 
que em nosso município há somente um campo para a prática de futebol, que é o estádio. Sabemos 
que a demanda para essa prática esportiva é grande e se em todos os bairros tivesse um campo para 
atender aos atletas do futebol com certeza o estádio não ficaria tão requisitado.  Sabemos que no 
Bairro Residencial Cunha há espaço suficiente para que esta obra seja executada, espaço não é o 
problema. O outro requerimento é para beneficiar o Polo Cipoteua, é uma comunidade que não 
dispõe de nenhum espaço de lazer para os comunitários e a construção de uma quadra de futebol 
de areia oportunizará a realização de atividades físicas relacionadas ao esporte tanto para os alunos 
como para toda a comunidade local, conto com o apoio na aprovação dessas duas importantes 
matérias. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Sou um defensor do esporte, assim como Vossa Excelência, Ver. Benício, por 
isso peço para assinar em seus requerimentos.  
Ver. Claudenor Alves: Agradeço a Deus por mais esta sessão. Parabenizo o Ver. Benício pelos 
requerimentos apresentados. Sabemos da carência de campo de futebol na sede do município e a 
construção desse campo de futebol no Residencial Cunha irá contribuir muito com os desportistas 
de nossa cidade. Peço para assinar. 
 

6. REQUERIMENTO Nº 117/2021, Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
uma quadra poliesportiva coberta para a Escola Tiradentes  - comunidade São José no PA Enalco. 
Autor da matéria:  Assim como eu, alguns vereadores estiveram presentes na reinauguração da USF 
da Vila São José, inclusive requerimento do Ver. Mardonio. Aproveitei a oportunidade e visitei 
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alguns amigos na comunidade e uma das principais reivindicações foi a construção de uma praça. 
Sabemos que é uma comunidade pequena, mas que ainda não dispõe de um espaço para o lazer dos 
comunitários. Graças a Deus Exmo. Sr. Prefeito já autorizou a secretaria de obras a realizar a reforma 
e ampliação do colégio Tiradentes. Desde já agradeço o empenho e dedicação da gestão atual em 
está atendendo nossas solicitações. Obrigado! 
 

7. REQUERIMENTO Nº 115/2021, Ver. Robson Monteiro Santiago, para que construa a base da 
caixa d’água da comunidade Aparecida, bem como adquirir nova caixa com capacidade para 20.000 
litros, além da expansão da rede de distribuição de água para todas as residências. 

8. REQUERIMENTO Nº 116/2021, Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção de 
uma escola na comunidade Cajueiro. 
Autor das matérias:  Estive recentemente na comunidade Aparecida e presenciei a necessidade do 
fornecimento da água potável para algumas residências que ainda não dispõe desse tão importante 
benefício à vida, que é água. A comunidade Aparecida tem crescido muito e a caixa d’água não dá 
para suprir a necessidade da comunidade, então, nesse meu requerimento peço que faça a troca por 
uma de 20.000 litros. Que o gestor municipal se sensibilize com essa causa e atenda o quanto antes 
esse nosso pedido, pois quem ganhará com esse feito é a população local. Na comunidade Cajueiro a 
escola funciona em um prédio da comunidade, que inclusive está em situação precária para 
funcionar como escola. Mas meu pedido é que a gestão construa a escola para a comunidade, assim 
os alunos terão um espaço com qualidade para estudar e consequentemente será devolvido o 
prédio para outros fins de benefício à comunidade. Desde já peço que ajudem na aprovação. 

Os vereadores Benício Braga, Gilson Sousa, Fábio de Almeida e Railton da Silva, 
parabenizaram o autor das matérias e pediram autorização para assinar. 
 

9. REQUERIMENTO Nº 118/2021, Ver. Railton da Silva, requerendo a revitalização da Avenida 
Presidente Vargas, promovendo melhorias na sua sinalização de trânsito, nas quadras poliesportivas, 
bem como a reativação da academia ao ar livre. 

10. REQUERIMENTO Nº 119/2021, Ver. Railton da Silva, requerendo que o Poder Público priorize 
a reforma do Terminal Rodoviário “ Valdomiro Ayres”. 
Autor das matérias: Saúdo os amigos que estão conosco nesta Casa participando da nossa Sessão e 
aos amigos que estão acompanhando pelo facebook. A revitalização da avenida Presidente Vargas já 
é uma necessidade. Sabemos que muitas pessoas usam o calçadão para fazer suas caminhadas, 
principalmente à noite, sem contar é um cartão postal de nossa cidade. No requerimento solicita 
uma revitalização geral na avenida. Espero que o gestor possa olhar com carinho e executar esta 
matéria. Estivemos junto com o arquiteto do Executivo fazendo uma visita no terminal rodoviário de 
nossa cidade e percebemos que precisa urgentemente dessa reforma, mesmo nós sabemos que 
recentemente foi realizada uma reforma, mas infelizmente algumas dependências está impossível 
de funcionar, principalmente alguns banheiros. Peço o apoio na aprovação dessas matérias.  
 

11. REQUERIMENTO Nº 121/2021, Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a implantação de 
bases da Guarda Municipal nas comunidades Enalco e Escolinha. 

12. REQUERIMENTO Nº 122/2021, Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a construção de 
quadras de futebol de areia nas comunidades polos Escolinha e 21, ambas na região da Arapuã. 
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Autor das matérias: Sejam todos bem vindo a esta Casa e aos amigos que nos acompanham nas 
redes sociais, nosso muito obrigado. Esses dois requerimentos são matérias reiteradas do meu 
segundo mandato. Essas regiões nas quais peço benefícios, são regiões que atuei com frequência no 
meu primeiro mandato, com muitas visitas e solicitações para beneficiá-las. Em relação a construção 
das quadras de areia, na gestão da ex prefeita Katiane Cunha existia um cronograma para a 
construção de várias quadras nas comunidades, mas infelizmente não deu para construir todas. 
Acredito que o gestor municipal Artemes Oliveira dará continuidade à essas obras de grande 
importância. Peço aos meus nobres colegas vereadores que aprovem juntamente comigo e que 
juntos possamos buscar cada dia mais benefícios à nossa população. Obrigado! 
Ver. Benício Braga: Parabéns Ver. Gilson Sousa pelos requerimentos, peço autorização para assinar. 
 

13. REQUERIMENTO Nº 123/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, solicitando melhorias 
na urbanização e a expansão da Avenida JK, margem direita da BR 010, sentido Ipixuna/Belém. 
Autor da matéria: Nobres colegas vereadores, quem passa na BR 010 já percebe a quantidade de 
moradores que residem do outro lado. Essa urbanização vai embelezar ainda mais nosso município. 
Aquele lado, não tem água encanada, a energia é de péssima qualidade, sem contar que o asfalto é 
precário. O gestor municipal precisa ter um olhar mais carinhoso por aqueles moradores, pois já 
passaram mais de 3 mandatos e parece que aqueles moradores não fazem parte do município, no 
meu ponto de vista, são esquecidos. Os moradores pedem constantemente obras de infraestrutura 
naquela avenida, como pavimentação asfáltica, canteiros arborizados e especialmente sua 
expansão. Conto com o apoio dos meus nobres colegas vereadores na aprovação dessa matéria. 
Ver. Gilson Sousa:  Por falta de condições financeiras as administrações não conseguiram executar 
essa obra. Esperamos que a gestão atual possa executar essa obra, claro, dentro de seu orçamento. 

Defenderam ainda a matéria do Ver. Mardonio Jhones os Vereadores Francisco Valdeniso, 
Fábio de Almeida e Robson Santiago. Solicitaram ainda autorização para subscrevem na matéria 
 

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

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE:  Venho agradecer e parabenizar administração 

municipal e o Sr. Paulo por ter atendido minha solicitação em relação ao problema na iluminação da 
frente da cidade. Discutimos o problema em um dia e no outro já estava solucionado. Muito 
obrigado pela parceria da administração para com esta Casa. Obrigado. 

2. VER. BENÍCIO CONCEIÇÃO BRAGA:  Meus nobres colegas vereadores, meu pronunciamento 
hoje é somente para fazer uma cobrança em relação a situação da Unidade de Saúde da Família 
Raimunda Bitencourt – USF, pois há uma sala de atendimento que não tem condições nenhuma de 
atender aos pacientes, nem ao menos um ventilador tem. Então, precisam olhar com mais carinho 
para aquele espaço que está necessitando de uma reforma urgente em suas dependências. Peço ao 
líder do governo, Ver. Railton da Silva que possa fazer uma solicitação ao executivo para instalar 
uma central de ar na sala a qual estou me referindo. Essa foi uma cobrança dos servidores daquela 
unidade de saúde. Muito obrigado. 

3. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE: Parabenizo aos vereadores pelos requerimentos 
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apresentados. Na próxima sessão estarei apresentando um requerimento solicitando uma agência 
bancária para o Distrito Novo Horizonte. Parabenizo o Ver. Mardonio pelas suas matérias já 
executadas, isso demonstra que o gestor municipal tem compromisso com o povo e que não fará 
distinção de Vereador A ou B, pois Vossa Excelência não foi eleito na coligação do Prefeito Artemes 
Oliveira, mas hoje já tem o maior número de requerimentos executados. O importante é beneficiar a 
nossa população. Finalizo agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos e por mais 
um dia de trabalho. Obrigado. 

4. VER. RAILTON DA SILVA:  Quero aqui parabenizar o Ver. Mardonio pela cobrança em relação 
a iluminação da frente da cidade na sessão passada, e em menos de 24 horas a gestão municipal 
resolveu o problema. Aqui estamos para atender os interesses da população e tenho certeza que o 
gestor não irá executar e atender pedidos somente dos vereadores que estão na sua base de 
governo, pois quem ganha com os benefícios é a população e não o vereador. Todas as matérias 
serão aprovadas e com certeza o gestor irá priorizar sim, independente de qual vereador fez a 
solicitação. Ver. Benício, a Unidade de Saúde da Família Raimunda Bitencourt não precisa de 
reforma em todo o prédio, até porque em agosto de 2020 foi realizada uma reforma, mas de vejo 
que precisa de uma adequação em algumas dependências, pois a situação naquele local está difícil. 
Como líder do governo estarei repassando essa demanda e com fé em Deus logo será resolvido. 
Uma abençoada noite a todos.  

5. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Quero aqui registrar a presença dos nossos amigos 
Neto da Emater, Pastor Prata e o jovem Lindomar, do Distrito Novo Horizonte. Agradeço aos amigos 
que estão acompanhando nossa sessão através do facebook. Parabenizo o Ver. Paulo Sérgio por ter 
feito o convite feito à população para assistir nossas sessões todas as quartas-feiras pelo Facebook, 
uma atitude louvável. Hoje, eu e o Ver. Mardonio estivemos em uma reunião na escola Maria 
Geneva, solicitados pela professa Sandra. Na oportunidade nos reunimos com a gestão da escola e 
alguns professores. Ouvimos os relatos da gestão da gestora, na qual falou da insegurança, uma vez 
que a mesma ainda não dispõe do muro que possa garantir mais segurança aos alunos, funcionários, 
bem como a privacidade das atividades desenvolvidas na escola. Fizemos uma visita em toda a 
escola e detectamos que mesmo a escola estando fechada há perigo de assalto, pois além de não 
está murada, as janelas não são seguras, são de vidros. Após a visita, imediatamente entramos em 
contato com o responsável da prefeitura pelos serviços de manutenção e reparos, Sr. Nonato Sousa, 
e solicitamos que fosse colocada as grades nas referidas janelas porque não tem nenhuma 
segurança naquele local. Peço ao líder do governo que leve ao conhecimento da gestão atual essa 
situação, garantindo assim uma melhor comodidade a quem precisa trabalhar e estudar naquela 
unidade de ensino. Meus sinceros agradecimentos ao Sr. Paulo pelos serviços realizados na 
iluminação da frente da cidade, realmente em menos de 24 horas da solicitação do Ver. Mardonio, 
foi feito os devidos reparos. Fica aqui nossa gratidão a gestão municipal. Para finalizar, parabenizo 
aos vereadores que apresentaram requerimentos e aos demais vereadores que foram favoráveis às 
aprovações. Agradeço pela dedicação que estamos tendo em nosso mandato, com certeza nossa 
população só tem a ganhar. Que possamos continuar exercendo com fidelidade e dedicação o 
mandato confiado por Deus e pela população. Obrigado. 

Nada mais havendo a ser discutido na sessão, o Exmo. Sr. Presidente convocou os 
Senhores Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 02 de junho de 2021, no 
plenário da Câmara Municipal, às 18hs. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                                              FRANCISCO FREITAS DA SILVA 
                  1º Secretário                                                                                                     2º Secretário 
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13ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 26/05/2021 

 
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  

 


