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9ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE ABRIL DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
 

 
Data: 20/04/2021 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:11h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Claudenor Alves da Silva(em exercício) 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário –   Railton da Silva(em exercício) 
                                   2º Secretário –   Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes   
02. Benício da Conceição Braga   
03. Evandro de Lima Souza 
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Mardonio Jhones Martins Duarte 
06. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores Ausentes:  Gilson Sousa de Oliveira e Robson Monteiro Santiago. 
  
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Evandro de Lima Souza, Êxodo, 30,17:21 
 

EXPEDIENTES:  

 Convite do Secretário Municipal de Agricultura e Produção, Néles Nelson Pimentel, para 
participarem de uma reunião com o assessor do Superintendente do INCRA, o Sr. Lustosa, no dia 
20/04/2021, às 10hs, no Centro Universitário. 

 Ver. Claudenor Alves da Silva:  Bom dia aos nobres pares vereadores, funcionários e 
demais pessoas que estão conosco nesta manhã! Justifico a ausência do Presidente desta Casa, Ver. 
Robson Monteiro Santiago que por motivo de saúde não poderá participar da sessão. Desde já conto 
com a compreensão dos nobres pares na aprovação desta justificativa. Obrigado. 

A justificativa foi colocada em discussão e como não houve manifestação dos Exmos. Srs. 
Vereadores, a mesma foi à votação, sendo aprovada por unanimidade. 

 

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

1. REQUERIMENTOS Nº 077/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a aquisição de uma 
caixa d’água para a comunidade Cipoteua Mirim, na capacidade de 2.000lts e que seja construída a 
estrutura(base) para sua instalação, com a encanação necessária para o fornecimento de água. 
Autor da matéria:  Bom dia a todos! Na comunidade Cipoteua Mirim ainda há residências que estão 
sem o abastecimento de água e que necessitam urgentemente desse líquido precioso e primordial à 
vida. Peço que o executivo possa levar até aquela comunidade esse benefício. O principal objetivo 
desta matéria é a aquisição desta caixa d’água com sua base em alvenaria, garantindo assim um 
melhor fornecimento de água aquele povo. Conto com o apoio na aprovação, muito obrigado! 
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Ver. Benício Braga: Parabenizo o autor da matéria e peço autorização para assinar. 
  

2. REQUERIMENTOS Nº 067/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a perfuração 
de poços artesianos, instalação de caixas d’água e expansão do sistema de abastecimento de água 
para atendimento das famílias das comunidades JAUAROCA e TUJUJU. 

3. REQUERIMENTOS Nº 076/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a reforma e 
ampliação da Escola Castelo Branco, na comunidade QUIANDEUA e a reforma das escolas das 
Comunidades GOIABAL e JOÍRA. 
Autor da matéria: Apresento esses dois requerimentos que são de grande importância para o bem 
estar para a população da região do Quiandeua. A questão da qualidade de água potável é 
fundamental para nossa vida e essas comunidades Jauaroca e Tujuju há muito tempo vem 
requerendo que seja feita a distribuição de água de qualidade para eles, mas até o momento nossos 
pedidos não foram atendidos, por isso venho requerer novamente e que o executivo possa olhar com 
mais carinho para aquele povo tão desassistidos de alguns benefícios. Em relação a reforma e 
ampliação das escolas, venho ressaltar que em nosso município, mas especificamente no interior, a 
situação de muitas escolas encontra-se em estado crítico, necessitando de reformas urgentes, 
inclusive essas que mencionei no requerimento 076. Peço o apoio dos nobres vereadores na 
aprovação dessas minhas matérias e que juntos possamos continuar cobrando melhorias para nosso 
município. Obrigado 

O Ver. Evandro de Lima Souza pediu autorização da Mesa Diretora para se retirar da referida 
sessão, uma vez que participará de uma reunião na secretaria de saúde para tratar de assuntos de 
interesse do município.  

4. REQUERIMENTOS Nº 070/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo 
melhorias no fornecimento de abastecimento de água na comunidade São Francisco. 

5. REQUERIMENTOS Nº 078/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
perfuração de um poço artesiano na Rua Flores da Cunha – Distrito Novo Horizonte. 

6. REQUERIMENTOS Nº 079/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, solicitando que 
providências para a reforma da ponte localizada na estrada de acesso à comunidade Candiruzinho. 
Autor da matéria:  Bom dia a todos e a todas! Agradeço a Deus em proporcionar mais esse momento 
em que juntos estamos trabalhando em prol dos nossos munícipes. Peço a Deus que restaure a saúde 
do nosso colega Vereador Robson Santiago. Estou apresentando esses requerimentos por entender 
que nossas comunidades necessitam muito do nosso apoio. Em minhas visitas diárias tenho 
observado que em muitas comunidades ainda não dispõe de abastecimento de água de qualidade, 
principalmente no Distrito Novo Horizonte que temos sérios problemas nesses abastecimentos. O 
último poço que foi cavado não há nenhuma possibilidade para consumo da população, por 
encontrar-se com mal cheiro. Peço o apoio dos meus colegas vereadores para que me ajudem na 
aprovação desses três requerimentos. 

7. REQUERIMENTOS Nº 069/2021 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção do 
Ginásio Poliesportivo da Escola Palheta Batista. 
Autor da matéria: Agradeço a Deus pela sessão e por nos ter dado a oportunidade de mais um dia de 
vida. Visando incentivar a prática de atividades físicas e recreativas entre os alunos da Travessa 13, 
venho apresentar este requerimento, uma vez que essa comunidade tem espaço suficiente para a 
construção desse ginásio. Continuamos esperançosos que o gestor municipal possa executar nossas 
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matérias dando melhores condições de vida ao nosso povo. Vamos torcer para que este sonho se 
torne realidade na vida dos comunitário da Travessa 13. Muito obrigado. 
 

8. REQUERIMENTOS Nº 080/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a perfuração de um poço 
artesiano na comunidade do Km 130 – BR 010. 

9. REQUERIMENTOS Nº 081/2021 – Ver. Railton da Silva, solicitando a conclusão da obra do 
Poço artesiano da Comunidade BALALAICA. 

10. REQUERIMENTOS Nº082/2021 – Ver. Railton da Silva, para que determine o setor competente 
para proceder a reforma da escola da comunidade BALALAICA 
Autor das matérias: Recentemente fiz uma visita na comunidade Balalaica e aproveito para 
parabenizar a gestão anterior pela construção de um Posto de Saúde e uma Escola, inclusive a escola 
já está necessitando de uma reforma, motivo pelo qual também requeiro a reforma. O poço artesiano 
infelizmente não foi concluído naquela comunidade, então estou requerendo que essa conclusão seja 
executada o quanto antes.  Conto com o apoio dos nobres Vereadores. 
Ver. Fábio de Almeida: Ver. Railton, já aprovamos no mandato passado vários requerimentos para a 
comunidade do Km 130 – BR 010, mas infelizmente não fomos atendidos. Peço ao Poder Executivo 
que olhe com carinho para aqueles moradores que também fazem parte do nosso município e ficam 
sempre desprovidos de muitos benefícios. Peço autorização para assinar nas matérias. 
 

11. REQUERIMENTOS Nº 072/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a retomada das 
obras da Creche e do Galpão da Feira do Produtor Rural do Distrito Novo Horizonte. 

12. REQUERIMENTOS Nº 073/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, pleiteando o retorno da 
Defensoria Pública para o Município de Ipixuna do Pará. 
Autor das matérias: São dois requerimentos que já apresentei na legislatura passada, mas não foram 
executados. Em relação ao retorno da defensoria pública, a gente sabe que o executivo tem 
condições suficientes que esse serviço seja disponibilizado à nossa população. As obras paralisadas no 
Distrito Novo Horizonte estão abandonadas, como é o caso da Creche. Com a ação do tempo a 
estrutura ficará comprometida. Peço que o Gestor possa olhar com carinho para essa situação, pois os 
moradores daquele Distrito contam com melhoria na qualidade de vida de suas famílias. Uma outra 
obra a ser retomada é o Galpão do Produtor Rural, um local que está abandonado há muito tempo e 
por isso vejo que tem condições suficiente de funcionar não somente com vendas de farinhas, 
legumes, frutas, etc, mas outras variedades.  Conto com o voto favorável na aprovação das minhas 
matérias. 
Ver. Francisco Valdeniso: Parabéns vereador Fábio de Almeida. Sabemos que é um sonho dos 
moradores de Novo Horizonte a conclusão do Galpão do Produtor Rural para que os produtores rurais 
possam trabalhar com mais comodidade na venda de seus produtos, assim como a conclusão da 
Creche. Peço autorização para assinar nas matérias. 
Ver. Railton da Silva:  Com certeza a conclusão desse galpão vai gerar muito mais emprego e renda 
para a população do Distrito Novo Horizonte. Peço autorização para subscrever. 
  

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

1. VER. CLAUDENOR ALVES DA Silva: Parabenizo os vereadores que apresentaram requerimentos 
e que juntos fomos favoráveis à aprovação. Agradeço a Deus por ter dado a nós esta oportunidade de 
estarmos reunidos trabalhando pelo bem estar da nossa população. Que possamos continuar 
esperançosos em dias melhores não somente para o nosso município, mas para toda esta nação. Um 
abençoado dia a todos. 

 
 
Nada mais havendo a ser discutido na referida sessão, o Exmo. Sr. Presidente, em exercício, 

Ver. Claudenor Alves da Silva declarou encerrado os trabalhos do dia. 
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 Ver. CLAUDENOR ALVES DA SILVA 
 Presidente, em exercício 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ver. RAILTON DA SILVAOLIVEIRA                                   FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
           1º Secretário, em exercício                                                           2º Secretário 
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9ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 20/04/2021 

 
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  

 


