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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO DO BIÊNIO 2021 A 2022. 

 
 
Ao segundo (2º) dia do mês de março de 2021, às 10h. da manhã, nas 

dependências Provisórias da Câmara Municipal de Vitória do Xingu, deu-se início a 

mais uma Sessão Ordinária, sob a Presidência do Exmº Vereador Hiram Paes 

do Nascimento Júnior, do Exmº Vereador e Primeiro Secretário Raimundo 

Teixeira de Sousa, do Exmº  Vereador e Segundo Secretário Antônio 

Marcos da Silva Gama e os demais Vereadores presentes a Exmª Vereadora 

Dilcilene Rabelo de Almeida Tavares, a Exmª Vereadora Ivanilze Alvares 

Duarte, o Exmº Vereador Benedito Wilson Dias Castro, o Exmº Vereador 

Deilson Fernandes de Oliveira. Faltou a presente Sessão os Exmºs Vereadores 

Genildo de Sousa Oliveira Garcez e Edcarlos Uchôa Silva Cunha, justificando 

as suas ausências ao Srº Presidente. Havendo o número legal, o Srº Presidente 

declarou em nome de Deus aberta a presente Sessão, logo após solicitou ao 

Segundo Secretário a leitura do Salmo do dia, a seguir o Srº Presidente solicitou a 

Secretaria Legislativa a fazer a leitura do Requerimento nº 03/2021 que solicita 

ao Executivo Municipal a Implantação de um Micro Sistema de Abastecimento de 

Água Potável, na comunidade do Km-32 (Vila Félix) as margens da BR-230 e 

Requerimento nº 04/2021 que solicita ao Executivo Municipal a Construção de 

um Posto de Saúde na Comunidade São Francisco (Pré-Sal), ambos de autoria do 

Exmº Vereador Antônio Marcos da Silva Gama, logo a pós o Srº Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Marcos Tota para justificar os seus requerimentos onde 

disse que a necessidade dos moradores é muito precária no que se refere água e 

com o Micro Sistema de Abastecimento de Água na Vila Félix Km-32, irá atender 

todos os moradores daquela localidade, no que se refere ao Posto de Saúde na 

Comunidade São Francisco, aquela comunidade precisa de um posto de saúde, uma 

vez que a trafegabilidade para se chegar a sede é muito ruim, com a construção do 

Posto de Saúde naquela comunidade irá atender todas as famílias que necessitam, 

gerando emprego e renda, e pediu o apoio dos demais Vereadores para aprovação 

dos seus requerimentos, a seguir o Srº Presidente colocou os requerimentos em 

apreciação e discursão e concedeu a palavra aos demais Vereadores, onde a 

Vereadora Ivanilze Duarte e o Vereador Deilson Fernandes parabenizaram o 

Vereador pelos requerimentos e disseram que a questão da água sempre foi uma 
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situação muito crítica em nosso município e com a nova gestão o requerimento irá 

ser atendido, e que o Posto de Saúde é muito importante para a comunidade e que o 

Vereador pode contar com o apoio deles para aprovação dos requerimentos, 

seguindo o Srº Presidente colocou os requerimentos em votação, sendo aprovado 

por todos os Vereadores presentes e logo após solicitou a Secretaria Legislativa a 

leitura do Requerimento nº 01/2021 que solicita ao Executivo Municipal que seja 

feito a Reforma da Escola Benito Raposo – Especificamente o telhado e a pintura, 

Requerimento nº 02/2021 que solicita ao Executivo Municipal para que seja feito 

o término da Quadra de Desporto da Escola Bom Jardim I – Comunidade Cobra 

Choca, Requerimento nº 03/2021 que solicita ao Executivo Municipal para que 

seja feito a Reforma de Pontes, Requerimento nº 04/2021 que solicita ao 

Executivo Municipal para que através do departamento competente, solicite a 

Equatorial Energia Elétrica a necessidade de postes e um ponto de iluminação 

pública na frente das Chácaras Sítios e Fazendas e Requerimento nº 05/2021 

que solicita ao Executivo Municipal para que seja feito a Reforma de quatro (04) 

pontes no Ramal do Claudomiro Km-60, ambos de autoria do Vereador Deilson 

Fernandes de Oliveira, logo a pós o Srº Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Deilson Fernandes para explanar os seus requerimentos e disse a justificativa lida 

dos requerimentos relatam muito bem a necessidade de todos os seus requerimentos 

que são necessidades em que as comunidades cobram melhorias para o bem estar 

de todos, a escola necessitando urgentemente de uma reforma, antes que se 

comece as aula presenciais, a ponte do Bom Jardim está necessitando que se 

construa nova ponte, pois se tem feito apenas reparos ao logo do tempo, como 

também outras na Volta Grande do Xingu que precisa serem construídas para dar 

mais segurança a todos que trafegam, a quadra da Escola Bom Jardim I, tem sido 

usada para fins ilícitos, pois se encontra aberta, por que ainda não foi concluída e a 

comunidade pediu que se faça o término dos serviços da obra para maior conforto e 

segurança, a iluminação pública que todos pagam, deve-se ter o referido serviço, 

disse o Vereador, uma vez que deveriam ter um ponto de iluminação em frente a 

entrada de suas sedes, pois pagam devidamente tem que se ter o serviço, seguindo 

o Srº Presidente colocou os requerimentos em apreciação e discursão e concedeu a 

palavra aos demais Vereadores, onde a Vereadora Dilcilene Rabelo, o Vereador 

Marcos Tora, o Vereador Wilsinho, o Vereador Raimundo Sousa, a 

Vereadora Ivanilze Duarte parabenizaram o Vereador pelos requerimentos e pelo 

carinho especial que o Vereador tem pelo povo da zona rural e que podem contar 

com o apoio deles, onde estão a disposição e irão se unir em prol dos produtores e 
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agricultores e todos da zona rural, que os requerimentos irão atender a necessidade 

dos moradores da zona rural que tanto necessitam e que ao chegarem ao 

conhecimento do prefeito Márcio, o mesmo irá tomar todas as providencias 

necessárias, pois hoje a preocupação do Gestor Municipal é reformar e construir 

novas pontes no município para durarem mais tempo, e disseram que os Vereadores 

estão trabalhado sempre em prol do município. O Srº Presidente disse que ao 

Vereador que poderia contar com o apoio do Presidente juntamente com a Mesa 

Diretora da Casa de Leis em apoio aos seus requerimentos e seguindo colocou os 

requerimentos em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes e 

logo após solicitou a Secretaria Legislativa a leitura do Requerimento nº 01/2021 

que solicita ao Executivo Municipal que mude o horário de trabalho dos Garis, para o 

período noturno, de autoria da Vereadora Ivanilze Alvarez Duarte, seguindo o Srº 

Presidente concede a palavra a Vereadora Ivanilze Duarte para explicar o seu 

requerimento que disse que sua preocupação é exposição excessiva dos garis 

durante o sol intenso do dia, que pode causar sérias doenças de pele e no caso das 

mulheres que são garis, no período menstrual ficam mais vulneráveis devido as 

cólicas, não gerando impacto financeiro nenhum ao município, pedindo o apoio e 

compreensão aos demais Vereadores para aprovação do requerimento, logo após o 

Srº Presidente colocou o requerimento em apreciação e discursão e concedeu a 

palavra aos demais Vereadores, onde a Vereadora Dilcilene Rabelo, o Vereador 

Deilson Fernandes, o Vereador Wilsinho, o Vereador Marcos Tota 

parabenizaram e apoiaram a Vereadora pelo requerimento e pela preocupação com a 

saúde dos servidores, e que o sol e o calor causam vasodilatação e no período 

menstrual das mulheres, esse calor excessivo aumenta o fluxo menstrual e que a 

mudança de horário é uma sugestão muito boa para a melhora da qualidade de vida 

como também a saúde dos garis, e que a Vereadora podem contar com o apoio dos 

demais Vereadores e que acreditam que o prefeito Márcio Viana irá atender o 

referido requerimento, a seguir o Srº Presidente colocou o requerimento em votação, 

sendo aprovado por todos os Vereadores presentes e logo após solicitou a Secretaria 

Legislativa a leitura do Requerimento nº 04/2021 que solicita ao Executivo 

Municipal para autorizar o setor competente a fazer a Limpeza do Ramal do Km-18 

Norte e Sul, Requerimento nº 05/2021 que solicita ao Executivo Municipal que 

faça a Aquisição de Ovinos, com o objetivo de beneficiar cem (100) famílias a título 

gratuito de doação e o Requerimento nº 06/2021 que solicita ao Executivo 

Municipal que o setor competente faça a Recuperação da Avenida Manuel Félix de 

Farias, ambos de autoria do Vereador Hiram Paes do Nascimento Júnior, o Srº 
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Presidente fez a explanação dos seus requerimentos e dizendo que como é de praxe 

deles andarem pela zona rural, solicita a recuperação das vicinais do Km-18 Norte e 

Sul, sendo de extrema importância para os moradores e de todos que passam e 

precisam das vicinais, no que se refere aos avinos, disse que na questão passada ele 

e outros Vereadores acompanham muito a questão da agricultura no município, pois 

somente tinham uma coordenação que não fez o que tinha que ser feito, pois agora 

se tem um secretário de agricultura que está com muita vontade e organização, com 

isso ajudando a agricultura familiar da forma mais correta, a respeito da Avenida 

Félix de Farias, já foi feito várias solicitações por outros Vereadores e que dessa vez 

se consiga fazer a recuperação através da nova gestão, por ser o cartão postal da 

cidade e disse contar com o apoio de todos os Vereadores, logo após o Srº 

Presidente colocou os requerimentos em apreciação e discursão e concedeu a 

palavra aos demais Vereadores, onde os Vereadores Wilsinho, Marcos Tota, 

Deilson Fernandes a Vereadora Ivanilze Duarte, a Vereadora Dilcilene 

Rabelo fizeram uso parabenizando o Srº Presidente pelos requerimentos e disseram 

que os requerimentos em pauta são muito importantes para o povo de Vitória do 

Xingu e tem certeza que em breve serão atendidos e com o secretário de agricultura 

Renildo, agora se tem a oportunidade de atender os produtores do município em 

todas as áreas e que poderiam contar com o apoio dos Vereadores, a Vereadora 

Ivanilze Duarte se disponibilizou em pegar projetos da secretaria de agricultura e 

enviar aos deputados estaduais de sua afinidade que são os deputados Airton Faleiro 

e Dirceu Tem Caten, para que eles disponibilizem emendas parlamentares votados a 

agricultura familiar no município, pois somente a agricultura ira desafogar a 

problemática do desemprego, disse a Vereadora. O Srº Presidente disse que durante 

esse período sem a secretaria de agricultura município, foram perdidos vários 

maquinários, mudas de plantas, adubos e diversas outras coisas voltados a 

agriculturas que não chegaram ao município por falta de um planejamento, a seguir 

o Srº Presidente colocou os requerimentos em votação, sendo aprovados por todos 

os Vereadores presentes. Seguindo o Srº Presidente solicitou a Secretaria Legislativa 

à leitura do Requerimento nº 01/2021 que solicita ao Executivo Municipal que 

sejam criados pontos de apoio para pacientes com Tratamento Fora de Domicílio 

(TFD) no município de Vitória do Xingu, de autoria da Vereadora Dilcilene Rabelo 

Almeida Tavares, logo após o Srº Presidente concedeu a palavra para a Vereadora 

Dilcilene Almeida para explanação do seu requerimento, e disse que o 

requerimento em pauta foi um pedido das comunidades e pacientes, que durante o 

tempo que trabalha na saúde se vê a necessidade desse tipo de tratamento, pois o 
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município não tem o suporte necessário para atender certas patologias, com isso o 

município tem que enviar aos grandes centros para o atendimento fora do seu 

domicílio os pacientes, sendo que o processo precisa ser acompanhado, montado e 

orientado com todas as documentações na sede do município, no seu requerimento 

solicita que esses processos sejam montados e acompanhados em alguns pontos de 

apoio fora da sede municipal, para facilitar, ajudar na montagem do processo e na 

logística dos pacientes que precisarem desse tratamento fora do domicílio, e que 

também existem as convocações imediatas de TFD, com isso se precisa o mais 

rápido possível o acompanhamento e montagem do processo, relatou ainda uma 

situação que ocorreu de uma criança que quebrou o braço na Comunidade do Belo e 

teve que ser montado o processo de TFD às pressas para ser operada em Belém, 

pois não se tem na região cirurgias pediátricas ortopédicas, com isso pediu o apoio 

aos demais Vereadores ao seu requerimento, seguindo o Srº Presidente colocou o 

requerimento em apreciação e discursão e concedeu a palavra aos demais 

Vereadores, onde os Vereadores Raimundo Sousa, Wilsinho, Marcos Tota, 

Ivanilze Duarte que parabenizaram a Vereadora pelo requerimento, onde ficam 

muito felizes pela preocupação da Vereadora com a saúde do município, disseram 

ainda que o trabalho da Vereadora é plausível, onde tem gratidão pelo esforço 

desempenhado, que saúde no município é uma das melhores da região, pois o 

compromisso da secretária de saúde Roseli com o município e muito grande, o 

Vereador Wilsinho relatou que estará fazendo um requerimento, solicitando uma 

casa de apoio em Santarém, para atender os munícipes, pois hoje a logística para ir 

a Santarém é bem mais fácil do que ir até Belém, e que essa situação do processo 

de TFD das comunidades distantes da sede do município, os Vereadores, devem se 

sentar juntamente com a secretária de saúde e com o departamento de 

regulamentação do município, para que se dê agilidade em todo o processo, pois 

entendem a preocupação da Vereadora, pois a saúde deve estar sempre em primeiro 

lugar, onde deram o seu total apoio ao requerimento da Vereadora, logo após o Srº 

Presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado por todos os 

Vereadores presentes. Seguindo o Srº Presidente solicitou a Secretaria Legislativa à 

leitura do Requerimento nº 01/2021 que solicita ao Executivo Municipal que 

sejam instaladas grades de proteção no entorno da Praça da Agrovila do Belo Monte 

e a remoção e restauração dos equipamentos da academia pública anexada, de 

autoria do Vereador Raimundo Teixeira Sousa, logo após o Srº Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Raimundo Sousa para explanação do seu requerimento e 

disse que a Agrovila de Belo Monte fica ao lado da terceira maior hidroelétrica do 
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mundo e ao se falar de Belo Monte se imagina ser uma das melhores Agrovilas de 

Vitória do Xingu, citando que atualmente os serviços de a coleta de lixo doméstico, 

roçagem e retiradas de entulhos das ruas já foram regularizados, no que se refere ao 

requerimento, à praça da comunidade é o lugar onde os moradores se reúnem com 

as famílias, pois a situação já melhorou devido ao trabalho dos vigilantes, pois 

existem muito animais soltos na comunidade e sujam a praça, com isso solicitou que 

seja feito as grades no entorno da praça, mantendo assim a praça sempre limpa 

para o uso dos moradores, colocando placas de orientação nos brinquedos para uso 

somente de crianças, pois as pessoas não tem consciência, pedindo aos colegas 

Vereadores atenção e carinho pela comunidade e apoio ao seu requerimento, logo 

após o Srº Presidente colocou o requerimento em apreciação e discursão e concedeu 

a palavra aos demais Vereadores, onde os Vereadores Dilcilene Almeida, 

Ivanilze Duarte, Deilson Fernandes, Marcos Tota, Benedito Wilson 

parabenizaram o Vereador pelo requerimento e pela iniciativa, disseram que tudo o 

que for de benefício para o povo, o Vereador pode ter certeza que irá ser aprovado, 

disseram que o compromisso deles, Vereadores com o povo e as comunidades e 

muito grande, e acreditam que a reforma da academia e as grades irá ser importante 

para a comunidade, trazendo maior segurança para todas as pessoas que fazem o 

uso, que o requerimento do Vereador irá ser atendido pelo Executivo depois de 

aprovado por eles, o Srº Presidente disse ao Vereador que poderia contar com o seu 

apoio na aprovação do requerimento e a seguir colocou o requerimento em votação, 

sendo aprovado por todos os Vereadores presentes e logo após passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE concedendo a palavra aos demais Vereadores, onde o 

Vereador fez uso a Vereadora Ivanilze Duarte que agradeceu à Deus pela 

belíssima reunião, sendo bem produtiva, ponderada onde se foi tratado os anseios e 

problemática da população e das comunidades, que os Vereadores trazem para as 

tratativas necessárias, disse ainda que eles Vereadores, se propõem a serem 

parceiros e governo, pediu a Casa de Leis que mande uma comunicado para a 

ASCOM, que repasse as agenda das ações de governo, pois ela disse eu está com 

essa dificuldade, pois se tem toda uma programação, onde as comunidades solicitam 

essa informação, ajudando assim a gestão municipal. O Srº Presidente agradeceu a 

presença de todos, agradeceu pela Sessão produtiva, onde eles devem continuar 

trazendo para a Casa de Leis as demandas de uma forma que eles possam trocar as 

ideias, conhecimentos e aprendizados para que a população mereça o trabalho deles 

e que eles mereçam o respeito da população, agradeceu a compreensão de todos 

dizendo que enquanto estiver frente aos trabalhos da Casa de Leis, não é só ele 
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como Presidente e sim nove Vereadores e que ele puder fazer para conforto e 

produtividade aos trabalhos de todos os Vereadores, a equipe administrativa e os 

assessores irão fazer, e que as portas da Casa de Leis estão abertas, onde Deus tem 

abençoado todos nesse período, pois ninguém parou e que todos estão de parabéns, 

desejando a todos um mandato de muita sorte. E NADA MAIS HAVENDO PARA 

SER TRATADO, O SENHOR PRESIDENTE DECLAROU EM NOME DE DEUS 

ENCERRADO A SESSÃO, EU ANA BEATRIZ ARAÚJO XAVIER, LAVREI A 

APRESENTE ATA QUE POR MIM FOI ASSINADA, VOTADA E ASSINADA PELO 

PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIOS E 

DEMAIS VEREADORES PRESENTES, NAS DEPENDÊNCIAS PROVISÓRIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, AO SEGUNDO (2º) DIA DO 

MÊS DE MARÇO DE 2021. 

  

____________________________ 
Hiram Paes do Nascimentos Júnior 

Presidente 
 
 

________________________ 
Genildo de Sousa Oliveira Garcez 

Vice Presidente 
 
 

  ________________________              _________________________ 
   Raimundo Teixeira de Sousa      Antônio Marcos da Silva Gama 
            1º Secretário                          2º Secretário 
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Vereadora Ivanilze Alvares Duarte: ________________________________________ 
 
Vereador Benedito Wilson Dias Castro: _____________________________________ 
 
Vereador Deilson Fernandes de Oliveira: ____________________________________ 
 
Vereador Edcarlos Uchôa Silva Cunha: _____________________________________ 


