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11ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12 DE MAIO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
 

 
Data: 12/05/2021 

 
Início: 18hs 

 
Término: 20:59 

 
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. Mardonio Jhones Martins Duarte 
07. Paulo Sérgio de Andrade 
08. Railton da Silva. 

 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Railton da Silva, Provérbios 3,1-8. 
 

EXPEDIENTES:  

 OFÍCIO Nº 22/2021 - do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Silva de Oliveira, 
encaminhando o Projeto Substitutivo do Projeto de Lei Nº 004/2021, do Poder Executivo Municipal, 
que dispõe sobre as Entidades Qualificadas como Organizações Sociais, Cria o Programa Municipal 
de Publicização e a Comissão Municipal de Publicização e dá outras providências. 

 CONVITE do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, para participarem reinauguração da USF 
– Unidade de Saúde da Família, denominado João Batista Noberto, da Comunidade Enalco, no dia 14 
de maio de 2021, às 10hs. 

 

 
PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES:  

 Projeto Substitutivo do Projeto de Lei Nº 004/2021, do Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a qualificação de pessoas Jurídicas de direito Privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações Sociais, Cria o Programa Municipal de Publicização e dá outras providências. 

 

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

1. REQUERIMENTO Nº 091/2021 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a reforma da 
estrutura da Caixa D’água da Boa Vista, no PA Enalco. 
Autor da matéria: Boa noite a todos! Em nome do Presidente desta Casa, Ver. Robson Santiago 
cumprimento aos demais vereadores. Visitando a comunidade Boa Vista recebi essa reivindicação 
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dos moradores, uma vez que a caixa d’água da referida comunidade está com a estrutura toda 
comprometida, ameaçando a desabar. Se cair pior vai ficar, pois ficarão sem esse tão precioso 
benefício. Conto com o voto favorável dos meus colegas vereadores. Obrigado. 

Os vereadores Gilson Sousa e Robson Santiago parabenizaram o autor da matéria e pediram 
autorização para assinar. 

2. REQUERIMENTO Nº 092/2021 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo aquisição de área 
para construção do novo cemitério da cidade e criação de departamento para administração dos 
cemitérios do município, para exercer a fiscalização dos sepultamentos e execução das construções. 

3. REQUERIMENTO Nº 093/2021 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a implantação da 
Feira Livre do Bairro Residencial Cunha, com abrangência ao Bairro Residencial Okajima. 

4. REQUERIMENTO Nº 094/2021 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, solicita a construção de uma 
Feira Livre no Bairro Vila das Palmeiras – Distrito Canaã. 
Autor das matérias: Em nome do Presidente da Casa, Ver. Robson Santiago abraço os meus nobres 
pares. O Requerimento 092 se trata de aquisição de uma nova área para construção de um novo 
cemitério, por perceber que o único que a cidade dispõe não tem mais espaço para sepultamentos. 
Esta Casa já vem requerendo esse pedido há anos, mas sem sucesso. Realmente precisa de um outro 
espaço para a realização desse serviço, com iluminação, murado, com entrada de veículos e outros 
benefícios. Esse é o mínimo que deve ser feito para aqueles que partiram para junto de Deus. No 
requerimento a gente pede também que seja criado uma diretoria para cuidar dessa parte do 
cemitério, como sepultamento e outros serviços. O requerimento 093 e 094 já tinha apresentado no 
mandato anterior e hoje venho reiterá-los, por entender que principalmente os Bairros Residencial 
Cunha e Okajima encontram-se distantes da feira do produtor rural no centro da cidade. Os 
moradores desses bairros vêm cobrando com frequência a implantação dessas feiras, sem contar 
que irá gerar emprego e renda aqueles moradores.  Em relação a feira livre no Bairro das Palmeira, 
Distrito Canaã também foi uma reivindicação dos moradores do referido bairro, pois sabemos que 
no centro do Distrito já existe o galpão do Produtor Rural, mas o Bairro das Palmeiras não fica tão 
próximo e por isso eles reivindicam que tenham uma feira livre para comercialização de seus 
produtos. Desde já conto com o voto favorável para que esses benefícios possam ser garantidos à 
nossa população. Muito obrigado. 
 

5. REQUERIMENTO Nº 097/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo que seja criado o 
Grupo de Moto Patrulha e um Grupo de Patrulhamento Rural, para desenvolver serviços de combate 
ao crime no interior do Município. 
Autor das matérias:  Boa noite! Somos conhecedores que os relatos de crimes contra a pessoa e 
contra o patrimônio nas comunidades do interior do nosso município tem aumentado e isso tem que 
ser combatido. Hoje venho requerer que esses benefícios possam ser executados, garantindo mais 
segurança para a população de nossa extensa zona rural. Tenho certeza que nosso município é o 
município que tem o maior número de guardas municipais e bem preparados nas suas funções, mas 
acredito que o está faltando é a readequação em locais de trabalhos. Tenho certeza que com a 
criação desse grupo de patrulhamento realizado pela nossa guarda municipal, farão um trabalho 
melhor, mais do que já fazem e reconhecemos o quanto a Guarda Municipal tem se esforçado para 
garantir segurança e ordem em nosso município. Conto o apoio dos meus colegas vereadores. 

Os vereadores Gilson Sousa, Railton da Silva e Robson Santiago, parabenizaram o autor das 
matérias e pediram autorização para subscrever. 
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6. REQUERIMENTO Nº 099/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a construção de 
uma ponte na comunidade Novo Pará, no sentido do patrimônio, passando pela propriedade do Sr. 
Rivaldo. 

7. REQUERIMENTO Nº 100/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo reforma da Escola 
da Comunidade Novo Pará, bem como a construção de um barracão comunitário para eventos de 
seus moradores. 
Autor das matérias: Desejo um boa noite a todos e sejam bem vindos. Estive visitando a 
comunidade Novo Pará e os moradores fizeram suas reivindicações, uma delas foi em relação a 
situação da ponte que está em péssima condição de trafegabilidade. Outro clamor daqueles 
moradores é a construção do barracão comunitário, e isso não é de hoje. A reforma da escola desta 
comunidade é essencial, pois a escola está bastante deteriorada, principalmente com suas paredes 
rachadas. Esperamos que o executivo se sensibilize com estas necessidades e que atendam o anseio 
da comunidade. Sabemos que a secretaria de educação dispõe de recursos destinados a esses 
serviços e sei que dá para fazer e quando as aulas retornarem já teremos praticamente todas as 
escolas reformadas para receber melhor nossos alunos e funcionários. Esses foram meus dois 
requerimentos de hoje, na esperança que sejam executados. Obrigado! 

Discutiram as matérias os Vereadores: Claudenor Alves, Francisco Vadeniso, Gilson Sousa, 
Fábio de Almeida, Railton da Silva e Robson Santiago, parabenizando o autor, Vereador Evandro de 
Lima. Em seguida pediram autorização para assinar. 
 

8. REQUERIMENTO Nº 101/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, solicitando 
providências para a conclusão da estrada de acesso entre as comunidades Candiru e São Pedro 
D’água Branca. 

9.  REQUERIMENTO Nº 102/2021 – Vers. Evandro de Lima de Souza e Francisco Valdeniso 
Freitas da Silva, requerendo a ampliação da Praça “Orlandir Alves, no Distrito Novo Horizonte, com a 
construção de Boxes para a criação de uma praça de alimentação. 

10. REQUERIMENTO Nº 103/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
conclusão da Quadra de Futebol de areia da Comunidade São Pedro d’água Branca. 
Ver. Francisco Valdeniso: Sobre a estrada que liga a comunidade Candiru e São Pedro D’água 
Branca, visa melhorar as condições de trafegabilidade. Sabemos que nesse período do inverno 
torna-se difícil realizar os serviços de manutenção e conservação dessas estradas, mas acredito que 
com a chegada do verão as estradas receberão os devidos serviços, para que assim nossos munícipes 
possam trafegar com mais segurança. Na gestão passada foi iniciada a construção da quadra de 
futebol de areia da comunidade São Pedro D’água Branca, mas não foi concluída, faltou alguns 
serviços, inclusive a instalação de energia, por isso estou requerendo que o executivo possa retomar 
essa obra, obra essa muito esperada por seus moradores, principalmente pela juventude que 
aguardam este espaço para a prática de esporte. Em relação a ampliação da Praça “Orlandir Alves”, 
entendemos que o poder executivo precisa tomar as providências, no sentido de que possa oferecer 
outro local para as pessoas que estão construindo barracas de lona encostado ao muro da escola 
Fernando Guilhon. Na lateral da praça tem como construir boxes padronizados para que possa ser 
remanejados aqueles vendedores que necessitam garantir o seu sustento. Não acho justo retirá-los 
e não oferecer um outro local digno para trabalharem. Conto com o apoio na aprovação desses 
humildes requerimentos. Muito obrigado! 
Ver. Evandro de Lima: Parabenizo o Ver. Francisco pelas matérias apresentadas. Sobre as nossas 
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estradas, sabemos que o povo está suplicando todos os dias esses serviços, mas compreendemos 
que nesse período não tem como realizar um serviço de excelência. Não tenho dúvidas que no verão 
as estradas receberão suas manutenções. Em relação a retirada das pessoas que estão próximos do 
muro da escola, eu também não concordo só apresentar o problema e não apresentar uma solução. 
Sugerimos no requerimento que apresentei com o Ver. Francisco que seja ampliado o espaço da 
praça “Orlandir Alves”, no lado que margeia a rua Deodoro da Fonseca, para que as pessoas que já 
construíram os barracos de lona sejam remanejadas para este novo espaço e que após a retirada 
dessas pessoas, é necessário que seja feito algo naquele espaço, evitando que haja uma nova 
ocupação. Obrigado. 
Ver. Robson Santiago: Ver. Evandro, entendo que nesse tempo já deve começar um serviço definito 
nas estradas, pois não é mais o momento de fazer análise, mas realmente colocar para fazer, porque 
a situação dessas estradas está crítica, muitas quase intrafegáveis. 

Os Vereador Gilson Sousa, dirigiu-se ao autor das matérias e pediu autorização para assinar 
nas matérias. 

 

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

1. PARECER CONJUNTO Nº 002/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças 
e Orçamentos, opinando favoráveis ao Projeto de Lei Nº 008/2021, do Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Executivo a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de 
Combate às endemias, incentivo financeiro adicional. 
Ver. Antonio dos Santos: Já antecipo meu voto favorável ao parecer apresentando pelas comissões 
desta Casa, pois tudo que for para beneficiar a sociedade, sempre serei favorável até o último dia do 
meu mandato, principalmente Projetos de Leis como este para beneficiar esta categoria que vem 
mostrando muita união e realizando um excelente trabalho em nosso município. 
Ver. Francisco Valdeniso:  Parabenizo o Presidente dos ACS e ACE, Sr. Rafael pelo trabalho que vem 
realizando a frente desta categoria. Com certeza o parecer terá total apoio na sua aprovação. 
Parabéns às comissões que analisaram juntamente com o Jurídico desta Casa e juntos apresentaram 
parecer favorável ao projeto de incentivo financeiro adicional a classe dos ACS e ACE. 
Ver. Evandro de Lima:  Sinceramente fico honrado em poder votar nesse projeto tão importante e 
sonhado pela classe. Sabemos que essa luta não é de hoje. Em nome do Rafael e Dra. Nilda, 
parabenizo os ACS e ACE pelo benefício que receberão após a sanção desse projeto. Obrigado! 
Ver. Claudenor Alves: Parabenizo os membros das comissões que analisaram o projeto para que 
hoje pudesse ser colocado em votação. Desde 2013, todas matérias que foram apresentados nas 
sessões para benefício dos ACS e ACE, sempre tiveram meu apoio. Fico feliz pela inciativa do Prefeito 
Municipal por ter enviado a esta Casa este Projeto de incentivo adicional e nós, somos de parecer 
favorável. Sabemos que outros projetos para beneficiar outras classes virão para esta Casa e 
estaremos aqui para exercer o que a nós é de competência, desde que esteja dentro da 
constitucionalidade. Parabéns a classe beneficiada. 
Ver. Benício Braga:  Parabenizo ao prefeito Artemes Oliveira pelo projeto encaminhado a esta Casa 
e pelo apoio de todo os vereadores. Parabenizo os enfermeiros pelo seu dia. Também é uma classe 
que merece seu reajuste salarial. São servidores muito importantes para nossa população e tem 
mostrado um belíssimo trabalho nesse tempo difícil que estamos vivenciando. Obrigado. 
Ver. Gilson Sousa: Parabenizo a classe dos ACS e ACE. Nos Deixa feliz por ter participado da análise 
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desse projeto. Jamais pensaríamos votar contrário a uma matéria de grande Importância a essa 
classe tão dedicada. Com certeza terá meu voto favorável.  
Ver. Railton da Silva:  Cumprimento o Rafael, Dra. Nilda e Keisson que hoje vieram acompanhar 
nossa sessão, principalmente a votação desse importante projeto que beneficiará a classe dos ACS e 
ACE. Parabenizo a categoria pelo esforço, dedicação e união. Isso é resultado do trabalho que vocês 
vêm mostrando a frente de todas as categorias. A nível nacional e a municipal estão de parabéns 
pela união em lutar pelos seus direitos. Parabenizo o prefeito por ter enviado o Projeto de Lei a esta 
Casa. As comissões na pessoa do Ver. Claudenor, estão de parabéns pelas análises feitas aos 
projetos que hoje irão tramitar nesta sessão. Não tenho dúvidas que o parecer conjunto irá receber 
votação unânime. Desde já antecipo meu voto por reconhecer o trabalho e a luta incansável por este 
incentivo financeiro adicional a categoria dos ACS e ACE.  
Ver. Robson Santiago: Parabenizo o prefeito municipal pela iniciativa de enviar a esta Casa esse 
projeto. Parabenizo as comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e Orçamentos pelas 
análises a esse projeto e outros projetos de leis. Tenho acompanhado o empenho das comissões em 
analisar as matérias encaminhadas para análises, isso é muito importante e agradeço a todos que se 
reuniram para que hoje o parecer favorável ao projeto fosse colocado nesta sessão. Ao Dr. Elvis e Dr. 
Rafael, corpo jurídico desta Casa, deixo meus sinceros agradecimentos por também apresentar o 
parecer jurídico. Em nome do Rafael e da Dra. Nilda, deixo meu apoio a categoria que tem 
contribuído muito em nosso município e que hoje estão sendo contemplados com esse incentivo 
adicional financeiro. Estamos no segundo mandato e nunca fomos de parecer contrário a nenhum 
projeto de Lei que venha beneficiar as categorias. Com certeza terão os votos por unanimidade. 
Obrigado. 

Após a discussão do Parecer Conjunto Nº 002/2021, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson 
Santiago colocou o referido parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade, juntamente com 
o Projeto de Lei Nº 008/2021. 
 

2. PARECER CONJUNTO Nº 003/2021, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças 
e Orçamentos, opinando favoráveis ao Projeto de Lei Nº 009/2021, do Poder Executivo Municipal, 
que reajusta o Valor do Piso Salarial da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, e dá outras 
providências. 
Ver. Francisco Valdeniso:  Em nome da guarda Dolores, parabenizo todos os guardas municipais que 
tem feito um trabalho brilhante em nosso município. Quando a Dolores foi comandante também 
desenvolveu um belíssimo trabalho à frente do comando. O nosso mandato está à disposição para 
ajudar a categoria no que estiver ao nosso alcance. Com certeza votarei favorável ao parecer. 
Ver. Gilson Sousa:  Enquanto presidente da comissão de finanças, também sou de parecer favorável. 
Faço parte da história da Guarda Municipal desde o meu primeiro mandato e todas as matérias que 
entraram nesta Casa para beneficiar a categoria, votamos favoráveis. Parabenizo ao prefeito pelas 
matérias enviadas à esta Casa. Não temos a prerrogativa de apresentar matéria como esta, mas a 
gente tem autonomia de votar e com certeza todos serão favoráveis ao parecer apresentado pelas 
comissões. 
Ver. Railton da Silva: Quero aqui parabenizar a gestão pelo envio das matérias que reajusta a 
categoria dos ACS e ACE e a Guarda Municipal. Também serei favorável à aprovação. 
Ver. Robson Santiago:  Agradeço a presença da ex-comandante da Guarda Municipal Sra. Dolores 
que fez um bom trabalho à frente da Guarda Municipal quando foi comandante. Reforço que esta 



6 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

_______________________________________________________________________________________________ 
Trav.: Padre Anchieta, S/N – Bairro Vila Nova - CEP 68.637-000 - CNPJ: 34845230/0001-73 

Fone Fax: (091) 3811–2038    E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 
 

Casa nunca foi de voto contrário a nenhuma matéria que veio para beneficiar a categoria. 
Parabenizo todos os membros da Guarda Municipal, independente da função que exercem.  A gente 
espera que o executivo também envie a esta Casa Projetos que venham beneficiar outras categorias. 
Deixo aqui registrado que a Guarda Municipal sempre teve o apoio desta Casa e não será desta vez 
que seremos de parecer contrário.  

Finalizada a discussão do Parecer Conjunto Nº 003/2021, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. 
Robson Santiago colocou o referido parecer em votação. O mesmo recebeu aprovação unânime, 
juntamente com o Projeto de Lei Nº 009/2021. 
 

1. PARECER Nº 002/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Nº 011/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, que dispõe sobre a denominação da 
USF -Unidade de Saúde da Família, João Batista Noberto da Comunidade Enalco. 
Ver. Railton da Silva: Esse Projeto visa homenagear uma pessoa que foi muito importante na 
comunidade Enalco, Sr. João Batista. Foi um ser humano que muito lutou pela sua família e pela 
comunidade. Morou muitos anos na Enalco e permaneceu até seu último dia de vida. Parabenizo a 
comissão pelo parecer favorável.  Obrigado. 

O Parecer Nº 002/2021 foi colocado em votação após a discussão em plenário. Foi aprovado 
juntamente com o Projeto de Lei nº 011/2021. 
 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. RAILTON DA SILVA: Boa noite a todos. Inicialmente agradeço a Deus pela oportunidade 
de estarmos reunidos. Quero aqui informar que estive hoje na agência dos correios de Ipixuna e a 
Sra. Iza me informou que já faz muito tempo que não tem carteiro, com isso as encomendas estão 
acumulando na agência. Ela pediu para que nós pudéssemos fazer algo para que esse serviço 
continuasse em nosso município, uma vez que já se cogita a possibilidade desta agência fechar. Seria 
viável que esta Casa elaborasse um documento para enviar aos correios, solicitando o retorno de um 
funcionário(carteiro) e que a agência continuasse prestando serviço a população ipixunense. 
Podemos até fazer junto com o executivo. Infelizmente os correios não aceitam que o município 
contrate um servidor para esse serviço. Hoje é o dia do enfermeiro, e em nome do Ver. Fábio, que 
também presta um belo trabalho como enfermeiro em nosso município e ao Yuri que com seu jeito 
manso e humilde tem demonstrado um grande potencial na função em que exerce parabenizo toda 
a classe da saúde que com amor e dedicação tem realizado um trabalho de excelência. Que Deus 
possa continuar lhes dando sabedoria para continuar nesta linda missão a frente da saúde, 
principalmente nesse tempo de pandemia. Aqui venho também pedir que o executivo municipal 
possa olhar com carinho para a classe dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e 
parteiras. Infelizmente essas classes não mostram união para lutar por seus direitos, principalmente 
pela melhoria em seus salários. Nossa força é grande, só precisamos união. Parabéns a todos os 
enfermeiros. Muito obrigado. 

2. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Boa noite a todos! Agradeço a Deus pela oportunidade. 
Parabenizo aos Projetos de Leis aprovados nesta Casa. Aproveito para parabenizar o prefeito 
municipal pelas matérias encaminhadas e aos nós vereadores que aprovamos.  Tenho certeza que o 
gestor municipal não fará distinção de vereadores para executar o que for de bom para a sociedade, 
independente de fazer parte da sua base de governo ou não. O que for para o desenvolvimento do 
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município, ele estará para apoiar. Obrigado. 
3. VER. FÁBIO DE ALMEIDA: Boa noite. Agradeço a Deus por estar mais uma vez em Sessão 

Ordinária. Aos Requerimentos e Projetos de Leis aprovados, parabenizo a todos nós vereadores pela 
dedicação e compromisso com a nossa população. Rafael, deixo meus parabéns pelo apoio que 
sempre deu para a classe dos ACS e ACE. A nossa amiga guarda municipal Dolores, deixo meu apoio 
e meus parabéns pelo trabalho realizado na gestão passada. Falar do enfermeiro é lindo, mas dizer 
que o trabalho é por amor, não afirmo, pois nós temos família, temos nossos compromissos 
financeiros e nãos ser valorizado é muito triste. Precisamos do reconhecimento. Sabemos que tudo 
aumentou, menos o salário dos enfermeiros. Parabéns Ver. Robson por ter acatado nosso pedido 
em proceder a transmissão via facebook das nossas sessões. Isso é muito importante. Graças a Deus 
muitas pessoas poderão conhecer um pouco do nosso trabalho. Boa noite a todos. 

4. VER. GILSON SOUSA DE OLVEIRA:  Agradeço a Deus por mais uma sessão. Aos vereadores, 
parabéns pelas matérias aprovadas, principalmente aos Projetos de Leis sobre reajustes salariais a 
categorias da Guarda Municipal, ACS e ACE. Parabenizo o Presidente da Casa, Ver. Robson Santiago 
por estar conduzindo da melhor forma possível os trabalhos nesta Casa. Parabenizo mais uma vez às 
pessoas que acreditaram nesta Casa para que esses projetos seriam aprovados. Estamos aqui para 
garantir o que for de melhor para nossa população. Tenho certeza que nenhum vereador vai se opor 
às matérias que o executivo encaminha quando for para beneficiar a população ipixunense. Sempre 
coloquei meu mandato a disposição e estará até o último dia de mandato, se assim Deus nos 
permitir continuarei. Parabéns aos enfermeiros pelo seu dia. Que Deus os abençoem sempre. Boa 
noite! 

5. VER. ROBSON SANTIAGO:  Meus parabéns aos vereadores que apresentaram matérias. Deixo 
minha singela homenagem em nome Ver. Fábio e Yuri pelo dia do enfermeiro. Espero que o Projeto 
que está tramitando sobre reajuste salarial para a classe seja aprovado e assim vocês também 
possam ser contemplados pelo reconhecimento do trabalho que desenvolvem à frente da saúde. 
Com certeza merecem todo nosso apoio. Fica aqui meus sinceros votos de felicidade, paz, saúde e 
vitórias a vocês que são guerreiros nesta área. Parabenizo a todas as pessoas que estão 
acompanhando esta sessão através do facebook. Com certeza nossa população conhecerá um pouco 
da nossa luta em prol do nosso município. Mais uma vez agradeço a presença da Dra. Nilda, Rafael, 
Yuri e demais pessoas que vieram acompanhar nossa sessão. Uma abençoada noite a todos. 

 
Nada mais havendo a ser discutido na sessão, o Exmo. Sr. Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 19 de maio de 2021, no plenário 
da Câmara Municipal, às 18hs. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver. GILSON SOUSA DE OLIVEIRA                                   FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
                  1º Secretário                                                                                   2º Secretário 
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11ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

Realizada em 12/05/2021 
 

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  

 


