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32ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  03 DE NOVEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 03/11/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:31 hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Claudenor Alves 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. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores ausentes: Gilson Sousa de Oliveira, Mardonio Jhones Martins Duarte e Railton da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmos 125,1-2.  
 

EXPEDIENTES: 

 Ver. Robson Monteiro: Boa noite a todos! Sejam todos bem vindos a 32ª Sessão Ordinária nesta 
Casa de Leis. Justifico as ausências dos Vereadores Mardônio Jhones que está fora do município a serviço 
do seu mandato. E o Ver. Railton da Silva que conforme sua escala de trabalho como funcionário público 
está de plantão nesta noite. Desde já venho contar com a compreensão dos nobres pares na aprovação 
das referidas justificativas. 

As justificativas foram colocadas em discussão e em seguida foram aprovadas por todos os 
vereadores. 

 Edital de Convocação Nº 01/2021, do Presidente da Câmara Municipal, Ver. Robson Monteiro 
Santiago, convocando os Excelentíssimos Vereadores para participarem da Sessão de Eleição da nova 
Mesa Diretora da Câmara Municipal para o exercício de 2022, que será realizada no dia 05 de novembro 
de 2021, às 10hs, no Plenário da Câmara Municipal. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
1. REQUERIMENTO Nº 293/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a expansão da rede 

de energia elétrica da Vila São Cristóvão, Km 92 da BR 010, para atendimento dos moradores da 
área da baixada. 

Autor da matéria: Alguns vereadores também visitam a comunidade km 92 e com certeza sabem dessa 
problemática no sistema de eletrificação. Eu já tinha colocado essa matéria para a execução, mas até o 
momento não fomos atendidos. Então, venho requerer novamente do gestor público para que seja 
expandida esse sistema de energia, levando em consideração que há necessidade de mexer em toda a 
fiação, inclusive colocando um transformador. Fazendo esse trabalho em toda rede elétrica com certeza 
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dará mais condições para bombeamento da água para o consumo diário daqueles moradores. Apresento 
aos nobres pares esta matéria e que juntos possamos aprovar. Mesmo que o executivo não consiga fazer 
com recursos próprios, mas que haja uma parceria com a Equatorial e assim aquela população possa ter 
uma melhor qualidade de energia. Obrigado a todos! 
 

2. REQUERIMENTO Nº 294/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, solicitando que seja acionada a 
secretaria municipal de obras no sentido que seja perfurado um poço artesiano na comunidade 
BALALAICA. 

3. REQUERIMENTO Nº 295/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo que seja construído 
um novo prédio para abrigar a Unidade de Saúde da Família – USF, no Distrito Novo Horizonte. 

4. REQUERIMENTO Nº 296/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo do Exmo. Sr. Prefeito 
a reforma dos bueiros e avenidas do Distrito Novo Horizonte. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Sabemos que há a escassez de água portável na comunidade Lacraia 
e essa solicitação é exatamente para dá mais ênfase ao requerimento que foi aprovado nesta Casa sobre 
a reforma do barracão na referida comunidade. E se esse barracão realmente vier a funcionar esse poço 
será primordial para o uso diário. Fica meu pedido de aprovação nesta Casa e execução por parte do 
executivo. Em relação ao requerimento 295, relembro que nesta casa já foi colocado um pedido 
semelhante a esse, mas estou pedindo a construção de um novo prédio e que aquele local seja doado 
para outro fim. Aquela unidade era uma casa e foi transformada para esses atendimentos como unidade 
de saúde da família e todos nós somos conhecedores que o local não é bem adaptado para todos os 
atendimentos prestados pela referida unidade, por isso a construção de um novo prédio se faz mais do 
que necessário. Sobre a matéria 296 é uma outra situação que acredito que Vossas Excelências tem 
conhecimento ou já ouviram falar sobre os bueiros das ruas do Distrito Novo Horizonte. São vários 
bueiros com as tampas quebradas e com isso o perigo de acidentes é muito grande.  Venho pedir ao 
executivo para que seja feita um serviço urgente para que não continue a céu aberto. Espero que o Exmo. 
Sr. Prefeito venha executar essas matérias durante seu mandato. Conto com o apoio na aprovação desses 
três requerimentos. Muito obrigado” 
Ver. Fábio de Almeida:  Ver. Evandro, só a título de informação, apresentei o requerimento para 
construção da UBS de Novo Horizonte e não para reforma, mas não tem nenhum problema Vossa 
Excelência apresentar e até assinaremos juntos. Até sugeri que aquela Casa fosse doada para a guarda 
municipal. 
Ver. Robson Monteiro:  Parabenizo Vossa Excelência pelas matérias apresentadas. 
 

5. REQUERIMENTO Nº 299/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo que seja instalada 
energia elétrica nas comunidades que ainda não dispõe desse benefício.  

Autor da matéria: Venho através desta matéria, requerer que o Poder Executivo possa olhar com carinho 
para esta situação, pois infelizmente em pleno século XXI ainda termos muitas comunidades que vivem 
na escuridão, inclusive muitas famílias que moram às margens da Beira do Rio Capim. Conto com o apoio 
dos nobres colegas vereadores na aprovação desse importante requerimento. Obrigado! 
Ver. Robson Monteiro:  Ver. Benício, parabenizo-lhe pela sua matéria. Fiz um mapa do nosso município 
verificando as residências que ainda não dispõem desse benefício, mas perdi. Vejo que a gente precisa 
fazer um novo levantamento para podermos nos dirigir a empresa equatorial. Tem todo meu apoio sua 
matéria. 
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Ver. Francisco Valdeniso:  Estive na equatorial em Belém, e tive acesso dos cadastros feitos para que a 
energia pudesse ser instalada. Os cadastros estão feitos, mas precisa fazer um novo cadastramento 
porque quando eles forem colocar a energia e tiver novas residências com certeza essas residências 
ficarão de fora. Então precisa refazer todo esse cadastro. Eles disseram que devido a pandemia, ano que 
vem, irão continuar com esse serviço e muitas famílias serão beneficiadas. Sua matéria tem meu apoio, 
vereador. 
 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:   O Plenário VOTOU e APROVOU: 

1. PARECER N° 023/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 003/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, que institui honrarias 
a serem concedidas pela Câmara Municipal. 

2. PARECER N° 024/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 004/2021, de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago, institui a galeria de 
fotos dos presidentes da Câmara Municipal, desde o ano de 1993, denominada de “Vereador 
Ireudo Alves de Souza”. 

Ver. Robson Santiago: Só justificando que tínhamos uma data para inauguração da nossa galeria das 
fotos dos ex-presidentes que passaram nesta Casa, mas vamos remarcar. A galeria recebera o nome do 
ex-vereador Ireudo Alves de Souza, não simplesmente por ser o primeiro presidente desta Casa e nem 
por ser meu amigo pessoal, mas muitos conhecem sua história e foi um grande colaborador no 
desenvolvimento deste município. Um dia nós também seremos eternizados e os próximos presidentes 
que aqui passar tem a obrigação dá continuidade com a galeria dos futuros presidentes. Peço que me 
ajudem na aprovação desse parecer. Obrigado! 

Os Pareceres Nºs 023 e 024/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, após a discussão 
dos mesmos, foram colocados em votação, sendo aprovados juntamente com os Projetos de Resoluções 
Nºs 003 e 004/2021, ambos de autoria do Ver. Robson Monteiro Santiago. 

 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA:  Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias. 
Parabenizo o presidente pela atuação e ao Prefeito, quero agradecer pela festa proporcionada aos 
funcionários públicos. Foi uma festa bonita. Parabéns! 

2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO:  Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias, 
principalmente aos pareceres deliberados pela Comissão de Justiça e Redação de Leis. Quero informar 
que final de semana estive na comunidade Balalaica, juntamente com o vereador Railton e o nosso 
assessor Jandson Magalhães. Foi uma reunião muito produtiva, mas após a reunião, fomos abordados 
por uns moradores e solicitaram a permanência de um médico para aquela região. Ainda não tive como 
conversar com o prefeito e entendemos que lá é uma região muito distante para buscar atendimento na 
sede do Canaã. Eles Precisam de um médico pelo menos uma ou duas vezes por semana. Outro pedido 
foi sobre a permanência de uma ambulância para transportar os pacientes. Vou fazer um ofício 
encaminhando esta situação ao secretário de saúde. Estou informando porque somos nós que estamos 
na linha de frente e precisamos estar fiscalizando estas situações. No mais, quero fazer menção a festa 
ao servidor público, oferecido pela gestão municipal. Não tive como participar porque estava em 
Castanhal acompanhando nosso funcionário Bruno para a realização de um exame. Deixo meus parabéns 
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a gestão pelo reconhecimento a todos os funcionários públicos! Deixo meus agradecimentos ao prefeito 
pela iluminação feita no cemitério de Novo Horizonte. Puseram um transformador, mas infelizmente um 
indivíduo roubou. Ficou complicado porque foi difícil encontrar um outro transformador antes do dia da 
visita dos seus entes queridos no cemitério, mas graças a Deus deu certo. Fiz um vídeo de repúdio, 
porque a sociedade cobra tanto e quando é feita uma ação como essa, vai um indivíduo e age de má fé. 
Fico preocupado no outro possível furto, pois se não tiver ronda diária por aquele local, com certeza vai 
acontecer novamente, inclusive fios e refletores e quem sabe até os postes serão roubados, infelizmente 
essa é a realidade. Meus agradecimentos a toda equipe da secretaria municipal de obras pelo serviço. 
Boa noite a todos e que Deus nos abençoe 

 
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 para participarem da Sessão de Eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 
exercício de 2022, que será realizada no dia 05 de novembro de 2021, às 10hs, 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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32ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 03/11/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO  
 

LISTA DE FREQUÊNCIA 
 

Nº VEREADORES ASSINATURA 

1.  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

2.  
BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

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  

 


