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27ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 29/09/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:38hs 

 
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. Benício da Conceição Braga 
03. Claudenor Alves da Silva 
04. Evandro de Lima Souza 
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores ausentes:  Mardonio Jhones Martins Duarte e Railton da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro, Salmo 33,1-4.  
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 030/2021, do Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Sr. 
Alexandre Pontes da Silva, solicitando indicação de um servidor da Câmara para representar o órgão 
no Comitê Emergencial, Cultural. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 027/2021, de autoria do Ver. Francisco Valdeniso Freitas da 
Silva, dispõe sobre a denominação do Estádio de futebol de Novo Horizonte, de “Lourival José 
Pereira da Cunha”. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 028/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, 
dispõe sobre a obrigatoriedade do comparecimento anual do Prefeito, à Câmara Municipal, para 
pronunciamento a respeito da situação do município. 
 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 027/2021, de autoria do Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, dispõe 

sobre a denominação do Estádio de futebol de Novo Horizonte, de “Lourival José Pereira da 
Cunha”. 

2. Projeto de Lei Nº 028/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, dispõe sobre a 
obrigatoriedade do comparecimento anual do Prefeito, à Câmara Municipal, para 
pronunciamento a respeito da situação do município.  

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 250/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a construção 

da academia municipal de artes marciais, para a prática de modalidade como: Karatê, judô, 
boxe, capoeira e jiu-jitsu, com equipamentos específicos como tatame, ringues e outros. 
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Autor da matéria: Boa noite a todos! Em nome do presidente, Ver. Robson Santiago cumprimento 
os demais vereadores. Sabemos que há muito tempo somos cobrados em relação a construção 
dessa academia municipal, pois as aulas das referidas modalidades são ministradas em locais 
impróprios. Então, venho através desta matéria, requerer que o Prefeito Municipal, Artemes Oliveira 
possa ter um olhar carinhosos para nossos professores das artes marciais, assim como para os 
alunos e que realmente venha construir essa academia municipal de artes marciais, para a prática de 
modalidade como: Karatê, judô, boxe, capoeira e jiu-jitsu. Conto com o apoio na aprovação. 
Ver. Robson Santiago:  Algumas pessoas que cuidam das artes marciais em nosso município já 
tinham me procurado para que a gente pudesse apresentar matéria desta natureza, inclusive o 
professor Emerson que trabalha voluntariamente, sem remuneração. O Wellington, conhecido como 
Nanan também ministra aula de Karatê na praça e em outros locais inadequados, em Novo 
Horizonte. Ele continua ensinando essas artes marciais e tem ajudado muitos jovens e adolescentes 
daquele Distrito. A disciplina é implementada nas artes marcais. É muito justo a construção deste 
espaço. Parabéns a Vossa Excelência e peço para subscrevê-lo. 

2. REQUERIMENTO Nº 251/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a construção de 
calçadas nas margens da Avenida Nicodemos, partindo da rodovia BR 010 até a entrada dos 
residenciais Cunha e Okajima, bem como a construção de uma ponte de concreto no mesmo 
itinerário, com acesso lateral para pedestre. 

3. REQUERIMENTO Nº 252/2021 – Ver.  Fábio de Almeida Souza, requerendo a limpeza, 
terraplanagem e drenagem superficial das ruas da Gleba 10, com galeria pluvial no final da 
rua de acesso à comunidade São Vicente. 

Autor das matérias: Boa noite presidente, caros colegas vereadores, amigos que aqui estão e a 
todos que acompanham nossa sessão pela live. Todos são conhecedores que a avenida Nicodemos é 
muito movimenta e por isso se faz necessária a construção de calçadas para a trafegabilidade de 
pedestres, pois sem esse equipamento os mesmos são obrigados a trafegar juntos aos carros, 
correndo risco de atropelamento. Desta feita, após aprovação deste requerimento, esperamos que o 
gestor possa executar esta obra tão importante. A gleba 10 precisa urgentemente   dos trabalhos de 
limpeza, terraplanagem e drenagem, pois há muito tempo esse serviço não é feito naquela 
comunidade. Tive conhecimento que o gestor irá realizar os serviços de recuperação de estrada que 
liga a Gleba 10 até a comunidade São Vicente e demais comunidades, muito louvável esse trabalho 
que estão realizando nas nossas vicinais. Conto com o apoio dos nobres Edis. Obrigado! 

Os Vereadores Claudenor Alves, Benício Braga e Robson Santiago, parabenizaram o 
autor das matérias e pediram autorização para assinar nas mesmas.  

4. REQUERIMENTO Nº 253/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, para que viabilize a 
instalação de sinal gratuito de internet(wi-fi), nas paradas de ônibus da nova frente do 
Distrito Novo Horizonte, em fase de construção. 

5. REQUERIMENTO Nº 254/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva.  Requerendo a 
construção do muro da escola da comunidade Tucumã. 

Autor das matérias: Boa noite a todos. Agradeço a Deus por esse momento de estarmos reunidos 
Em seu nome presidente, Ver. Robson Santiago saúdo a Mesa Diretora e demais vereadores. Em 
visita a comunidade Tucumã, percebi um problema muito sério, que é a falta do muro de proteção, 
não somente para o patrimônio público, mas para os profissionais e alunos. Peço que seja 
construído esse muro para que quando retornar às aulas, as pessoas que ali estarão se sintam 
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seguros. Em relação a instalação de sinal gratuito de internet(wi-fi), nas paradas de ônibus da nova 
frente do Distrito Novo Horizonte, nada mais é, para oportunizar aos usuários de transporte 
coletivos o acesso gratuito ao principal instrumento de comunicação dos dias atuais, de grande 
utilidade nas relações profissionais e familiares. Desde já conto com o apoio. Obrigado! 

Os Vereadores Claudenor Alves, Fábio de Almeida, Gilson Sousa e Robson Santiago, 
contribuíram na defesa das matérias, parabenizando o autor das mesmas e solicitando autorização 
para assinar. 

6. REQUERIMENTO Nº 257/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a 
pavimentação das ruas da comunidade QUIANDEUA, com bloquetes de concreto. 

7. REQUERIMENTO Nº 258/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, pedido reforma da 
estrutura em concreto da caixa d’água da Comunidade GOIABAL. 

8. REQUERIMENTO Nº 259/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, requerendo a construção 
de nova estrutura(em concreto) da caixa d’água da Comunidade MAMORANA. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos. Peço apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação 
dessas matérias que muito irão beneficiar as comunidades QUIANDEUA, GOIABAL e MAMORANA. 
Sei que o gestor municipal tem boa vontade de atender todas as demandas que chega até ao seu 
gabinete, mas somos conscientes que infelizmente não conseguirá atender à todas. Mesmo diante 
dessas dificuldades, peço que venha olhar com carinho para essas comunidades que estão 
necessitando desses benefícios. Obrigado! 
 

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

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias 

e a todos que contribuíram na aprovação. Graças a Deus temos uma câmara unidade e nenhum 
matéria desta Casa teve voto rejeitado, pois reconhecemos que todas que deram entrada para 
tramitação, foram para benefício da nossa população as mesmas são de grande importância. 
Gostaria de sugeri às comissões para que formulassem convite ao secretário municipal de saúde do 
município para comparecer à esta Casa para prestar esclarecimento sobre a situação atual do 
convid, em nosso município. O problema é que as pessoas acham que é nossa responsabilidade ficar 
fazendo esse tipo de cobrança às autoridades responsáveis. Falo isso porque recebi uma ligação de 
um cidadão ipixunense indagando sobre os eventos que estão acontecendo e que muitos outros irão 
acontecer. Então, seria oportuno que o secretário viesse à esta Casa para podermos conversar e dar 
uma explicação à população. Vamos também solicitar que a secretaria municipal de educação 
também possa comparecer para relatar como está o processo do retorno às aulas. O motivo dessas 
convocações que a gente faz a convocação é porque estão cobrando através da rede social sobre a 
nossa posição enquanto legisladores. Precisamos ouvir ouvi-los equipe para termos respaldo e 
informar a quem nos perguntar. Finalizo agradecendo a todos que estão nos acompanhando na live 
e aos amigos que vieram participar conosco desta nossa 27ª Sessão Ordinária. Muitíssimo obrigado! 

 
Nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson 

Monteiro Santiago, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convocou os Excelentíssimos 
Senhores Vereadores e demais presentes, para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 06 
de outubro de 2021, às 18hs no Plenário da Câmara Municipal. 
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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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27ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 29/09/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO  
 

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  

 


