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19ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2021 
2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 04/08/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:26hs 

 
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. 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 
07. Railton da Silva 

 
Vereadores Ausentes:  Benício da Conceição Braga. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmos 25, 1-5. 
 

 
EXPEDIENTES:  

•  Ver. Robson Santiago: Boa noite! Justifico a ausência do Ver. Benício da Conceição Braga, o 
mesmo passou por uma cirurgia facial e está em recuperação. Por esse motivo não poderá estar 
conosco. Desde já conto com a compreensão dos nobres colegas vereadores. 

A justificativa foi aprovada por unanimidade. 
 

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

1.  REQUERIMENTO Nº 171/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo melhorias no 
fornecimento de energia elétrica da Alameda São Pedro. 

2. REQUERIMENTO Nº 176/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, solicita do Poder Público a 
construção de uma Ponte na Comunidade Candiruzinho, no trecho de acesso à comunidade 
Imperossu. 

Autor das matérias: Em nome do Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Santiago desejo boa noite aos 
nobres colegas vereadores, funcionários e demais amigos que aqui vieram acompanhar nossa 1ª 
Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo. Em relação ao requerimento da ponte da comunidade 
Candiruzinho, venho informar que a mesma não precisa só de reparos, mas sim que seja construída, 
falo isso porque as pontes de madeira não têm uma durabilidade como as de concreto e a ponte 
desta comunidade foi construída há muitos anos e está em péssimas condições de trafegabilidade. 
Somos conhecedores que a estrada chamada estrada do candiruzinho está sendo refeita e com isso 
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os maquinários estão passando com muita frequência sobre ela. Para evitar que aconteça acidentes, 
é necessário que seja feita urgentemente essa obra. O outro requerimento é sobre melhorias no 
fornecimento de energia elétrica da Alameda São Pedro. Há sérios problemas desse péssimo 
fornecimento de energia, como quedas de tensão e apagões. Hoje é inadmissível passarmos por essa 
situação, pois moramos muito próximo da sede do município, um Distrito com o segundo maior 
reduto eleitoral, mas que infelizmente nosso Distrito tem um sistema de energia de péssima 
qualidade. Venho apresentar estas duas matérias na esperança que o nosso gestor municipal 
Artemes Oliveira agilize a instalação de um transformador para que a energia chegue com melhor 
qualidade para os moradores da Alameda São Pedro, no Distrito Novo Horizonte. Muito obrigado.  
Ver. Gilson Sousa: Parabéns vereador Evandro pelas matérias apresentadas. Infelizmente esse 
problema no fornecimento de energia não é só no Distrito Novo Horizonte, mas em todo nosso 
município. Peço autorização para assinar nas suas matérias. 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o Vereador Evandro pelas matérias, mas quero aqui defender 
especialmente o requerimento sobre o sistema de energia da Alameda São Pedro. Lembro que 
aquela rua não tinha nome e então no mandato anterior apresentei um projeto de lei para que 
realmente aquela rua tivesse um nome e graças a Deus hoje é chamada Alameda São Pedro. 
Conheço de perto a realidade do péssimo fornecimento de energia não só naquela rua, mas em todo 
o Distrito. Vereador Evandro, realmente precisa-se urgentemente que o Poder Público tenha um 
olhar carinhosos para essa situação. Peço para assinar nas suas matérias, muito obrigado! 

3. REQUERIMENTO Nº 177/2021 – Ver. Mardonio Martins Duarte, requerendo a construção de 
um CAIS para ancoragem de embarcações na margem do Rio Capim, na Comunidade Ribeira, 
e o consequente embarque de produtos e pessoas no seu porto natural. 

Autor da matéria: Saúdo a todos que vieram acompanhar nossa sessão e aos amigos que 
acompanham pelo link. Desejo um segundo semestre abençoado por Deus para todos nós. Sabemos 
que o Porto natural da Ribeira é uma das principais ligações à nossa extensa região ribeirinha, e 
estar próxima a várias comunidades rurais. A praia grande é um dos pontos turísticos do nosso 
município, mas quando os visitantes chegam naquele porto muitas vezes desanimam, mas não 
imaginam que mais adiante há um local belíssimo de se visitar e estar com família e amigos. Tenho 
certeza que se esse requerimento vier a ser executado pela gestão municipal aquela região será 
beneficiada em diversos aspectos. Por isso, venho propor junto aos nobres pares a aprovação desta 
matéria, visando a construção do referido cais. Muito obrigado! 
Ver. Antonio dos Santos: Desejo um bom retorno aos meus nobres colegas vereadores, funcionários 
e amigos que vieram acompanhar nossa 1ª sessão do 2º Período Legislativo. Ver. Mardonio, fico 
grato pela preocupação com a população daquela região, e esperamos ansiosos que esses benefícios 
possam chegar aos nossos moradores. Sabemos que não há recursos suficientes para executar todas 
as nossas matérias, mas com certeza o gestor irá priorizar as de maiores necessidades. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Conheço de perto a realidade e dificuldade daquela população no que diz 
respeito a trafegabilidade, pois trabalhei seis anos atendendo aquele povo no combate à dengue e 
realmente necessita urgentemente da construção de um CAIS. Peço que me autorize assinar sua 
matéria. Com certeza a população ribeirinha só tem a agradecer. Obrigado! 
Ver. Railton da Silva: Boa noite a todos. Sejam bem vindos e voltem sempre! Sabemos que se esse 
requerimento se for executado com certeza aquela população ficará feliz pela visibilidade que dará à 
região. Parabéns Ver. Mardonio. Peço autorização para assinar. 
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Ver. Francisco Valdeniso:  Parabenizo Vossa Excelência Ver. Mardonio pela preocupação nesse em 
designar esse benefício tão importante aquela região. Peço autorização para assinar com Vossa 
Excelência. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o autor da matéria e conheço de perto a realidade daquele 
porto. Uma obra como essa que vossa excelência está propondo é de grande importância, 
principalmente para os agricultores. Não custa nada sonhar. Como diz o Ver. Fábio: Requerimentos 
são sonhos, a gente traz a demanda para esta Casa e sonhamos juntos na execução. Peço para 
subscrever. 

4. REQUERIMENTO Nº 178/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção 
de um galpão comunitário para os moradores da Comunidade Bola Preta. 

5. REQUERIMENTO Nº 179/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a perfuração 
de um poço artesiano na comunidade Cajueiro. 

Autor das matérias: O requerimento 178 é muito simples, mais importante para a comunidade. 
Sabemos que já existe um galpão que é usado para diversas ações, inclusive municipais, mas que o 
mesmo já se encontra bastante deteriorado. Essa reivindicação tem o propósito de garantir um 
espaço digno para os moradores daquela comunidade e tenho certeza que se esta obra for 
executada, os moradores ficarão felizes.  O outro requerimento é sobre a perfuração de um poço 
artesiano para a comunidade Cajueiro. Já existe um poço, mas a água não é mais de qualidade, por 
isso com essa nova perfuração certamente a população terá uma água de boa qualidade e atenderá 
o anseio da comunidade local. Conto com o apoio na provação destas duas matérias. Obrigado. 

Os vereadores Francisco Valdeniso, Evandro de Lima e Gilson Sousa, parabenizaram o autor 
das matérias e pediram autorização para assinar. 

 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Não houve matérias para a Ordem do Dia. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. EVANDRO DE LIMA:  Boa noite a todos. Aproveito a oportunidade para saudar as 
pessoas que vieram acompanhar nossa primeira Sessão nesse 2º semestre. Hoje vieram alguns 
representantes do Bairro Morada Nova e venho informar que recentemente houve uma reunião 
com aqueles moradores e demais autoridades do nosso município onde foi tratado vários assuntos 
que futuramente irão beneficiar aquele povo, como por exemplo: canalização de água pelo menos 
em duas ruas, construção urgente de lombadas em frente a localidade Morada Nova(BR), quitar 
parte de uma área que a ex-prefeita demarcou e ficou certo que iria pagar para doar aqueles 
moradores, mas o tempo foi passando e não sabemos o que realmente aconteceu que a área não foi 
paga, dentre outros assuntos bem relevantes. Peço que nosso gestor possa olhar com carinho para 
aquele povo que necessita do nosso apoio e atenção. No mais, desejo um abençoado regresso aos 
meus colegas vereadores. Obrigado e noite a todos!  

2. VER. CLAUDENOR ALVES: Cumprimento os nobres vereadores, funcionários e amigos que 
vieram acompanhar nossa sessão. Agradeço a Deus por ter retornado a esta Casa e poder continuar 
exercendo o mandato a mim confiado por Deus e pelo povo. Agradeço o apoio que tive dos nobres 
colegas vereadores, amigos e principalmente da minha família pelo momento difícil que passei. 
Agradeço pelas orações destinadas à minha saúde. Graças a Deus estou bem e agora é continuar 
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nossos trabalhos. Boa noite a todos. 
3. VER. ANTONIO DOS SANTOS:  Meu pronunciamento é para parabenizar e agradecer ao 

executivo pelo trabalho que vem realizando na minha região e demais comunidades do nosso 
município. Na próxima sexta-feira acontecerá uma ação do executivo na região do Quiandeua e para 
mim é motivo de alegria e gratidão. Agradeço ainda por estar chegando um trator para melhorar o 
trabalho dos nossos agricultores. É muito bom quando a gente faz a reivindicação e somos 
atendidos, quem ganha com tudo isso é a nossa população. Sabemos que a questão de emprego 
para nosso povo, Ipixuna ainda deixa a desejar, mas tenho certeza que com o investimento na 
agricultura isso mudará. Que Deus nos dê um bom retorno a esta Casa e que continuemos nossos 
trabalhos sob a proteção de Deus. Obrigado! 

4. VER. RAILTON DA SILVA: Agradeço a Deus por estarmos iniciando mais um período 
legislativo. Na realidade o recesso parlamentar foi só na teoria, uma vez que nós vereadores 
continuamos trabalhando em nossas comunidades e sede do município. Ver. Claudenor Alves, 
desejo um abençoado retorno a esta Casa. Sou consciente que todos nós passamos por momentos 
difíceis, mas sei que ninguém passou o que o senhor passou, pois presenciei os primeiros 
atendimentos quando Vossa Excelência deu entrada no Hospital Santa Clara e vi que a situação era 
preocupante, por isso, agradecemos a Deus pela sua saúde e seu retorno entre nós. Sabemos que 
nem todos tiveram a mesma oportunidade que o senhor, então, levante as mãos para o céu e 
agradeça a Deus por esse presente valioso que é a vida. Meus amigos, somos conhecedores e 
estamos acompanhando de perto o empenho do gestor municipal juntamente com sua equipe de 
governo, mas infelizmente ainda há pessoas que não perdem a oportunidade de tecer críticas 
desnecessárias. Críticas são normais, mas criticar porque uma gestão está priorizando as 
necessidades, como é o caso das construções de pontes, recuperação das estradas vicinais e 
implantação de abastecimento de água? Essas obras foram as que necessitavam de urgência e só 
temos a agradecer por tudo isso. Acredito que a partir de agora nosso prefeito com certeza irá dá 
um ponta pé inicial em seu governo, pois ele passou por sérios problemas de saúde e outras 
situações, mas sei que agora ele terá mais oportunidade de reunir nas comunidades e continuar 
trabalhando em prol do desenvolvimento de Ipixuna. Ver. Robson, lhe parabenizo pelo trabalho que 
vem sendo feito enquanto ordenador de despesas nesta Casa. Vossa Excelência tem todo meu apoio 
e admiração. Que Deus nos abençoe. Boa noite! 

5. VER. GILSON SOUSA: Agradeço a Deus por estarmos reunidos em conjunto com meus nobres 
colegas vereadores e amigos que vieram acompanhar nossa sessão. Aos nobres pares que 
apresentaram matérias, meus parabéns! Peço as bençãos de Deus para que nosso retorno ao 2º 
período Legislativo possa ter muito êxito, como tivemos no 1º período. Desejo sucesso ao gestor 
municipal e lhe parabenizo pelas obras já realizadas. Agradeço ainda pela presença do Ver. 
Claudenor Alves por estar retornando a esta Casa, com saúde e com entusiasmo para continuar sua 
missão de legislador. Com certeza todos colocaram sua fé expostas pela sua saúde e muito me 
alegra sua presença. Que o senhor continue trabalhando em prol da nossa população, assim como 
todos nós sempre fazemos, trabalhando sempre em benefício do nosso povo, pois não estamos aqui 
por a caso, foi Deus quem nos designou. Desejo um Feliz Dia dos Pais a todos os pais que será 
comemorado no próximo dia 08 de agosto. Boa noite a todos! 

6. VER. FRANCISCO VALDENISO:  Em nome do amigo Jeremias do Bairro Morada Nova, externo 
meu abraço a todos que aqui vieram acompanhar nossa Sessão. Parabenizo o prefeito pelas obras já 
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realizadas em nosso município. Durante esses oito meses de mandato a gente já tem visto muitas 
coisas que a gestão priorizou e deu certo. Não tenho dúvidas que os recursos que estão chegando ao 
nosso município o Prefeito Artemes Oliveira está investindo para beneficiar o povo. Parabenizo o 
Presidente pelos trabalhos que vem realizando nesta Casa. O senhor sempre terá o meu respeito, 
Ver. Robson Santiago. Ver. Claudenor Alves, fico muito feliz pelo seu retorno no legislativo. Vossa 
Excelência é um ser privilegiado. Com certeza o senhor continuará conosco por muitos anos. 
Agradeço aos funcionários desta Casa pelos trabalhos que vem realizando, sempre bem atenciosos 
para com todos. Deixo aqui meu caloroso abraço a todos e que voltemos em paz para nossas casas. 

7. VER. ROBSON SANTIAGO: Boa Noite a todos! Agradeço a presença de todos que vieram 
participar da nossa sessão, em especial aos meus colegas vereadores. Pastor Wladson, em seu nome 
agradeço e parabenizo aos amigos que estão conosco acompanhando de perto nossos trabalhos 
nesta 1ª Sessão do 2º Período Legislativo. Sejam bem vindos aos amigos que trabalham na rádio de 
Ipixuna e aos assessores do Vice-Prefeito José Carlos Antunes. Em nome da funcionária Valdelina, 
agradeço aos demais funcionários pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta Casa, sempre 
trabalhando e nos ajudando a fazer uma boa administração. Quero aqui falar sobre a reunião que 
houve no Bairro Morada Nova. Assim como os demais vereadores, eu também fui convidado a 
participar, mas procurei o vice-prefeito para saber sobre a pauta que iria ser discutida na referida 
reunião, e fui informado que seria sobre alguns benefícios que seriam disponibilizados ao referido 
Bairro. Falei com ele que o principal problema é a compra daquela área, e enquanto isso não 
acontecer não podemos pensar em tantas obras naquela área. Sempre me coloquei a disposição. 
Estou às ordens para ajudar a associação da Morada Nova no que estiver ao meu alcance e eles 
sabem disso. Sobre a pandemia em nosso município, fico feliz com os avanços que tivemos, mas não 
podemos relaxar. Sabemos que está havendo muitas aglomerações, mesmo que a nossa população 
está sendo vacinada, mas sabemos que a vacina não garante 100% de imunidade e que poderemos 
contrair o vírus sim! Até que a gente consiga zerar, não podemos deixar de nos prevenir com o uso 
de máscaras e distanciamento social. Precisamos continuar nos protegendo e protegendo nosso 
próximo. Parabenizo a secretaria de saúde, na pessoa do secretário Salomão e demais funcionários 
que tem trabalhando incansavelmente no combate a este vírus. Estamos nos organizando para 
fazermos uma sessão especial para todos os funcionários da saúde do nosso município que tem se 
empenhando nesse combate. Infelizmente tivemos muitos casos e com muitas perdas, inclusive em 
Novo Horizonte tivemos uma família que praticamente morreram todos, em curto prazo de tempo. 
A gente não pode brincar com esse vírus. Vamos continuar nos cuidando e acreditando que o está 
sendo erradicado para que assim possamos voltar as atividades normais. Fico feliz pelo retorno de 
todos a esta Casa. Sabemos que nós vereadores saímos de recesso, mas é um período que mais 
trabalhamos e tenho presenciado que meus companheiros desta Casa têm trabalhado 
incansavelmente, com exceção ao Ver. Claudenor que teve um problema de saúde e aproveito para 
desejar-lhe boas-vindas a esta Casa. Estamos a disposição e temos até final do ano na condução dos 
trabalhos como presidente desta. Somos um Democrata literalmente e tudo que for para o bem da 
nossa população, estou para apoiar. Este mandato está sendo da mesma forma do mandato 
anterior, todos na mesma parceria. Continuem contando conosco. Parabenizo todos os pais que será 
comemorado no próximo domingo. Sei que o executivo tem vontade de fazer uma comemoração, 
mas sabemos que ainda não está em condições de fazer esses tipos de eventos, pois a pandemia 
ainda não acabou. Agradeço aos funcionários desta Casa, sem vocês não consigamos avançar. 
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Desejo um bom retorno e peço a Deus sabedoria para continuarmos conduzindo o nosso mandato 
até o final.  Que Deus nos abençoe. 
 

Nada mais havendo a ser discutido na presente Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson 
Santiago, declarou encerrado os trabalhos e convocou os Senhores vereadores para a próxima 
Sessão Ordinária no dia 11 de agosto de 2021, às 18hs. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                    Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
                  1º Secretário                                                                                  2º Secretário 
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19ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 04/08/2021  

 
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  


