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23ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 24 DE AGOSTO DE 2022 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 24/08/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término:  20:08hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza. 
                                               2º Secretário – Robson Monteiro Santiago(em exercício) 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Gilson Sousa de Oliveira 
03. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores ausentes: Benício da Conceição Braga, Claudenor Alves da Silva, Francisco Valdeniso 
Freitas da Silva, Mardônio Jhones Martins Duarte e Railton da Silva 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Livro de Josué, 1,1-9 

 
O Exmo. Sr. Presidente usou a palavra para registrar a presença da Dra. Nilda, ACS e ACE, 

desejando boas-vindas ao Poder Legislativo. 

EXPEDIENTES: 

 Ofício 048/2022 – do Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipixuna do Pará, 
Wilson Mendonça, convidando a participarem no período de 09 a 11/09/2022 do 7º Festival do Açaí, 
promovido pela Igreja Assembleia de Deus. 

 Ver. Evandro de Lima: Justifico a ausência do Ver. Francisco Valdeniso que está cumprindo 
uma agenda com comunitários distante da sede do município e por isso não poderá participar desta 
sessão. Conto com a compreensão dos nobres pares. 

A justificativa foi à votação, sendo aprovada. 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O PLENÁRIO VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 133/(Reiteração) – Ver. Antonio Mendes, requerendo a realização de 

Pavimentação asfáltica das principais ruas da Comunidade Quiandeua, bem como a Construção 
de um Cais. 

2. REQUERIMENTO Nº 134/2022 – Ver. Antonio Mendes, para que proceda a Expansão de rede 
de energia elétrica da comunidade Monte Sião. 

3. Autor das matérias: Boa noite a todos! Em nome do Sr. Bené, mando um abraço a todos que 
estão nos assistindo através da desta live. Hoje estou reiterando o requerimento 133, em que 
apresentei ano passado, requerendo a pavimentação asfáltica das principais ruas da Comunidade 
Quiandeua, bem como a Construção de um Cais. Continuo esperançoso que o gestor municipal possa 
executar este pedido, haja vista que aquela população necessita muito desse benefício. Em relação ao 
a expansão de energia, vale ressaltar que o projeto Luz para Todos está chegando na região e ficará 
apenas 1.200mts de distância da comunidade Monte Sião, mas infelizmente esta humilde 
comunidade não será contemplada pelo programa, mas estou pedindo ao Executivo que contemple 
aqueles moradores com este benefício tão importante. Não é um gasto muito alto e acredito que se 
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tiver boa vontade dará sim para contemplar os moradores da comunidade Monte Sião. Conto com o 
apoio dos nobres pares na aprovação das minhas matérias. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Cumprimento a Dra. Nilda, os ACS e ACE, sejam sempre bem vindos à esta 
Casa! Parabenizo Vossa Excelência, Ver. Antonio dos Santos pelas matérias. Sei o quanto essas 
comunidades precisam dessas benfeitorias. Peço autorização para subscrevê-las. 

4. REQUERIMENTO Nº 136/2022 – Ver. Robson Santiago, requerendo que seja construída uma 
Passarela e uma Guarita na área da Escola Raimunda Maia – Distrito Novo Horizonte. 

Autor da matéria: Em nome da minha amiga Zeni, saúdo a todos os ACS e ACE, Dra. Nilda, Rafael e 
Alan. Sejam todos bem vindos! Vocês não sabem da nossa felicidade em presenciar nossa plenária 
com um público assistindo nossa sessão. Na semana passada apresentei uma matéria semelhante a 
essa com o Ver. Railton para a Escola Adélia Sodré e hoje estou requerendo para a Escola Raimunda 
Maia. A execução dessa matéria é muito importante, uma vez que as crianças ficam expostos ao sol, 
que por sinal, escaldante. Com certeza a nossa primeira matéria com essa mesma solicitação foi só 
um ponta pé inicial para que outras escolas que vivem esta mesma situação venham requerer, 
inclusive a coordenador Kely Vilhena, da escola Raimunda Maia entrou em contato comigo para que 
eu apresentasse essa matéria. A referida escola trabalha exclusivamente com crianças e sabemos que 
a saúde das crianças é bem mais frágil que adultos. Essas crianças ficam expostas tanto no período de 
verão como no inverno, que se torna bem pior. Tenho todo o relatório, inclusive material fotográfico 
que a coordenadora Kely fez. Espero ter sensibilizado vocês com esta minha fala e pedir ao Exmo. Sr. 
Prefeito que possa executar esta matéria. Muito obrigado! 

Os Vereadores Evandro de Lima e Gilson Sousa, parabenizaram o autor da matéria pela 
importância da construção de Passarela e Guarita nas áreas das Escolas que necessitam desse 
benefício. Em seguida pediram autorização para assinar na matéria. 

Peço à secretaria desta Casa, que envie um ofício à Secretária Municipal de Educação, para 
fazer um levantamento de quais escolas não tem essa passarela e guarita onde os alunos possam ficar 
até a hora da entrada para as salas de aula e aí faremos um Requerimento em conjunto e enviaremos 
ao Poder Executivo, solicitou o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Fábio de Almeida. 

5. REQUERIMENTO Nº 137/2022 – Ver. Evandro de Lima, reivindicando a aquisição de um 
bebedouro para o prédio da Ação Social do Distrito Novo Horizonte. 

6. REQUERIMENTO Nº 138/2022 – Ver. Evandro de Lima, requerendo a Construção de uma Casa 
do Artesão, na sede do Município e outra no Distrito Novo Horizonte. 

Autor das matérias: Peço apoio dos nobres vereadores que me ajudem na aprovação destas matérias 
que a princípio podem parecer simples, mas de grande valia para nossa sociedade. A Casa do Artesão 
na Sede do Município e no Distrito Novo Horizonte vai servir para as pessoas fabricarem seus 
artesanatos, vender esses produtos e consequentemente ter uma fonte de renda para sustentar suas 
famílias. Nosso Município tem muitos artesões e a construção dessa casa irá contribuir muito para a 
valorização e divulgação dos trabalhos confeccionados por eles. Em relação a aquisição do bebedouro 
para o prédio da Assistência Social, somente um ofício resolveria, mas infelizmente não acontece. 
Ressalto que a assistência Social em Novo Horizonte funciona há mais de 20 anos e até hoje aquele 
órgão não dispõe desse utensílio tão importante. Então, a gente recorre a esta Casa de Leis pedindo 
para meus nobres colegas que me ajudem a aprovar este simples requerimento e que vai ajudar 
muito quem ali trabalha e quem vai em busca de algum benefício na Assistência social. Conto com o 
apoio dos nobres pares. 
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Ver. Gilson Sousa:  Entendo sua preocupação, seu desempenho e luta em prol do município, em 
especial ao Distrito Novo Horizonte. A casa do artesão é um grande incentivo para aqueles que 
trabalham nesta área. Vejo que as pessoas precisam ter a oportunidade de ter esse tipo de espaço 
para confecção de seus produtos e consequentemente suas vendas. Em relação ao bebedouro para a 
assistência social de Novo Horizonte, a gente fica triste por ser algo tão simples de se resolver, mas se 
for preciso a gente faz uma coleta e compra esse bebedouro, pois é um item muito importante para 
um espaço público. Cada um faz sua contribuição e aí a gente executa esse pedido. É um pedido que o 
próprio departamento poderia resolver, mas é muito válido sua preocupação. Conte com meu apoio 
na aprovação e minha contribuição, caso a gente for adquiri. Obrigado! 
Ver. Fábio de Almeida: Acho que quando um pedido desse chega a esta Casa é porque o vereador já 
tentou com secretários, diretores e aí não tendo um retorno resolve recorrer a nós. Mas se for para a 
gente comprar, com certeza nenhum de nós vai se omitir a fazer a sua doação. Aproveito para falar o 
quanto é importante a participação das pessoas em nossas lives, a gente fica feliz. A D. Ana Carmem, 
técnica de enfermagem lá da Escolinha está nos acompanhando, D. Leidiane Andrade, esposa do Ver. 
Robson, quando não dá para estar aqui, ela acompanha pela live. Há várias pessoas nos 
acompanhando e o mais interessante é que depois as pessoas entram em contato e dão suas 
sugestões e reivindicam algo para suas comunidades. Então, para nós essa interação é muito 
importante. 

7. REQUERIMENTO Nº 139/2022 – Ver. Fábio de Almeida, requerendo a perfuração de um poço 
artesiano e construção do Microssistema de água na Travessa 21, Região da Gleba 13. 

Autor da matéria: Já falei várias vezes e vou continuar falando: água é vida, é tudo em nossas vidas. 
Tenho percebido que praticamente em todas as sessões temos requerimentos voltados para o 
sistema de abastecimento de água em nossas comunidades. Estou há 16 anos no município e conheço 
todas as comunidades e sei da necessidade. Infelizmente existe inúmeras comunidades que ainda não 
dispõem de água potável em suas residências. Algumas porque o sistema não dar mais conta, outras 
porque ainda não tem e usam dos igarapés. A gleba 21, região da Travessa 13, não entendo o motivo 
pelo qual aquele povo sofre tanto com o problema de água potável. Várias comunidades da região já 
tem o sistema de água e hoje venho encarecidamente requerer que seja perfurado um poço artesiano 
e construção do microssistema de água na Travessa 21, Região da Gleba 13. Peço aos nobres pares 
que me apoiam e aprovando aqui, vamos continuar sonhando que o prefeito possa realizar esta obra. 
O sonho não meu, mas daquela comunidade que tanto precisa. Obrigado! 

Os vereadores Gilson Sousa e Paulo Sérgio pediram autorização para assinar na matéria. 
8. Requerimento Nº 140/2022(verbaL) – Ver. Gilson Sousa, requerendo do Poder Executivo a 

aquisição de uma área para que a Igreja Assembleia de Deus possa realizar o Festival do Açaí 
anualmente, haja vista que o espaço onde é realizado todos os anos já se tornou pequeno pela 
grandiosidade do evento.  

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  Sem matérias para a Ordem do Dia. 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. ROBSON SANTIAGO: Mais uma vez boa noite a todos! Parabenizo os nobres pares que 

apresentaram matérias nesta sessão. Uns mais complexos, outros mais simples. Ver. Antonio, que 
bom que o senhor está sonhando alto para sua comunidade, isso mostra que o senhor quer que a 
comunidade cresça e se desenvolva mais e mais. Pedi a palavra mais para falar sobre o tema que 
acredito eu, foi o que trouxe a categoria dos ACS nesta Casa. Minha fala será direcionada a vocês. Pela 
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manhã entrei em contado com o Presidente da Associação, Rafael Pismel, e acredito que fui muito 
claro diante de tudo que aconteceu, mas agora diante de todos vocês, da Dra. Nilda, peço até 
desculpas por não ter ido à reunião na qual a sra. me convidou. Infelizmente o dia foi corrido e estava 
atendendo uma outra situação. A gente fica triste com o que aconteceu. Temos um grupo restrito dos 
11 vereadores e ontem à noite recebemos uma mensagem do líder do governo, Ver. Railton, 
comunicando um equívoco que aconteceu no Projeto de Lei Nº 014/2022, do Poder Executivo, que 
por sinal já é Lei, apresentado nesta Casa. Pedi pra falar, mas não vou me eximir da responsabilidade, 
porque eu fui um dos que aprovei o projeto. Faço minha fala para justificar o que de fato aconteceu. 
Mês de julho é o mês do recesso parlamentar, sendo constitucional, está na nossa Lei Orgânica e no 
nosso Regimento Interno, portanto é um período em que a gente dá uma pausa apenas nas sessões, 
mas o trabalho nosso não para. Alguns vereadores estavam viajando e fomos acionados pelo Poder 
Executivo Municipal que chegaria nesta Casa um Projeto de Lei que precisava regulamentar a situação 
dos ACS, em relação ao pagamento e o que foi passado para nós era que precisava de um Lei 
Municipal ser aprovada em caráter de urgência, urgentíssima. O projeto chegou na quarta e tinha que 
está aprovado na sexta-feira para que vocês pudessem receber os proventos, caso contrário, a 
responsabilidade poderia recair sobre esta Casa. Então, o presidente Ver. Fábio fez a convocação e a 
gente fez uma força tarefa, inclusive tinha vereador que não estava no município, mas voltou para 
poder ajudar a categoria. Sabemos que precisávamos de oito votos para poder ser aprovado o 
projeto. Realizamos duas sessões extraordinárias, quarta e quinta-feira. Estou indignado com isso, e é 
a segunda vez que eu passo por uma frustração como essa, mas eu repito que vai ser a última vez, 
porque eu jamais presidente, vou vim para esta Casa aprovar projeto de lei que chega em cima da 
hora, para que a gente seja submetido a uma análise muito rápida de um projeto, que a gente não 
possa detalhar e analisar minuciosamente para que a gente não caia, como foi falado: “pegadinha”. Já 
passamos pela mesma situação na legislatura passada com os professores. Fomos acionados da 
mesma forma que fomos agora. Deixo claro para meus amigos ACS, e falo em nome de todos os 
vereadores e todos aqui são envolvidos, parceiros, mas para fazer o melhor pela nossa população. 
Nós jamais usaríamos de má fé para prejudicar qualquer um de vocês ACS e ACE. Viemos os dois dias 
para a Câmara para garantir uma melhoria no salário de vocês e não para prejudicar. Então, quero 
deixar muito claro para vocês: estou muito chateado, decepcionado com isso que aconteceu, ou seja, 
mais uma vez, em que a Câmara passa por vilão, sendo que o nosso objetivo principal era de nos 
reunir e fazer com que na sexta-feira(29/07) vocês não deixassem de receber o salário de vocês, 
inclusive com o reajuste e todos os direitos que uma Lei Federal concedeu a cada um de vocês. Mais 
uma vez repito, senhor presidente e demais vereadores, eu me recuso de participar de sessões 
extraordinárias e até de ordinárias que chegue projetos de leis que necessitam ser aprovados em 
urgência, sem prazo para analisá-los com mais tempo, para que a gente não venha passar por um 
constrangimento desse e como vilão. Eu, pela segunda vez. Eu, tenho caráter. Estou aqui vereador 
hoje porque muitas pessoas confiaram em mim, confiaram novamente e estou para representar cada 
voto que eu recebi e cada um dos senhores. Não duvidem da minha honestidade, da minha dignidade 
e do meu caráter. Continuem contando conosco, porque vocês sabem que essa categoria sempre teve 
o nosso apoio, e tudo que já chegou aqui, nos aprovamos. Peço desculpas para vocês, diante todos e 
de quem está nos assistindo. Não foi nada intencional. Assim como aconteceu com vocês, aconteceu 
com cada um de nós. Sei que a Dra. Nilda está muito fundamentada e continua buscando se 
aprimorar a respeito do assunto. Confesso que não tenho conhecimento pleno, Dra. Nilda, mas se eu 
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tivesse esse conhecimento, pelo menos ter analisado melhor aquelas entrelinhas do artigo 4º e com 
certeza teria detectado que seria problema para vocês, eu teria me oposto e votado ao contrário. Só 
quero que entendam e coloco a mão no fogo pelos 11 vereadores de que nenhum usou de má fé para 
tentar prejudicar vocês. Continuem contando com a gente e vamos ver o que poderemos fazer 
conversando com o executivo para reverter essa situação. Lembrando que o projeto não é de autoria 
de nenhum dos vereadores, mas do executivo. A gente só falhou em aprovar, e falhou porque não 
tivemos tempo para analisar. Muito obrigado! 

2. VER. EVANDRO DE LIMA:  Em nome da minha esposa cumprimento a todos que vieram 

acompanhar nossa sessão. Mais mais uma vez venho falar que a Rua Flores da Cunha continua na 
mesma situação e os moradores é que estão sendo prejudicados. Não vou me cansar de pedir, e em 
todas as sessões vou falar sobre esse mesmo assunto, até que se resolva. Água é vida e aqueles 
moradores vem sofrendo há muto tempo com esse descaso. O problema precisa ser resolvido o 
quanto antes. Nosso Distrito já vem sofrendo há muito tempo com o sistema de abastecimento de 
água. Peço mais uma vez que os nobres me ajudem a fazer essa cobrança junto a secretaria de obras 
e ao setor licitatório. Acho que tem alguma coisa errada aí, porque nunca se resolve a questão dessa 
licitação. Quero aqui registrar a presença de um grande amigo meu que veio nos visitar do Rio Grande 
do Norte, o Júnior. Muito obrigada pela presença e volte sempre! Bom retorno aos nossos lares. 

3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA:  Parabenizo aos vereadores que vieram aqui participar desta sessão, 
isso demonstra o compromisso e seriedade com o povo. Um dia ou outro a gente não pode vim por 
um compromisso ou problema de saúde, tudo bem, mas nosso compromisso é estar aqui. Agradeço 
ao Pastor Wilson Mendonça pelo convite para participarmos do 7º Festival do Açaí. O assunto sobre 
as farmácias tem me tirado o sono e tenho passado dias muito preocupado com essa situação. Está 
difícil conversar com o novo presidente do CRF, na verdade estamos tendo dificuldade em conversar 
com ele. Estamos usando os meios legais com ofícios, mas não fomos respondidos. Minha 
preocupação não é a farmácia fechada, mas quantas farmácia vão fechar? Quantas famílias estão 
envolvidas nessas farmácias, ou seja, muitas pessoas ficarão desempregadas em nosso município. 
Acho que falta bom senso desse rapaz em nos receber, nos ouvir e falar o que realmente precisa ser 
feito, porque do jeito que está não tem como continuar. Aos donos de farmácias pode contar com 
nosso apoio e estamos à disposição para ajudá-los. Agradeço a visita dos ACS e ACE e não venha só 
quando tem algum problema para resolver. Venham sempre assistir nossas sessões, é muito 
importante a presença dos munícipes. Também quero falar sobre a situação do Projeto de Lei Nº 
014/2022, sobre o salário-base dos ACS e ACE, com certeza também é um problema nosso. Já ligamos, 
passamos mensagens ao executivo, mas ainda não temos respostas. O que eles pensam em relação a 
tudo a isso é que vão resolver da melhor formar possível. O que a gente quer é que resolva. Sempre 
fui contra e continuo sendo contra com esses projetos que chegam em cima da hora para 
aprovarmos. Da outra vez resolveram e em momento algum mencionaram o nosso nome. Dessa vez 
espero que seja um pouco diferente, na hora que o gestor resolver, pelo menos nos comunique. A 
gente só quer saber o que está acontecendo. Na tramitação do Projeto eu não estava na cidade, mas 
se estivesse com certeza teria votado a favor, pois tudo que for para beneficiar qualquer categoria do 
nosso município, estarei dizendo sim. Nós erramos, mas fomos induzidos ao erro, mas estaremos 
sempre à disposição para ajudar cada um de vocês e quem precisar. Agradeço a presença de todos e 
nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da noite e convido a todos para 
participarem da próxima sessão Ordinária no dia 31 de agosto de 2022. 
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 Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                           Ver.  ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
                        1º Secretário                                                                          2º Secretário, em exercício 
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23ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
2º PERÍODO LEGISLATIVO 
Realizada em 24/08/2022 

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.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

11.  
RAILTON DA SILVA  

 


