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12ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 DE MAIO DE 2021 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 19/05/2021 

 
Início: 18hs 

 
Término: 20:23 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Gilson Sousa de Oliveira  
                                                2º Secretário – Antonio dos Santos Mendes   
 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Benício da Conceição Braga  
02. Claudenor Alves da Silva  
03. Evandro de Lima Souza 
04. Mardonio Jhones Martins Duarte 
05. Paulo Sérgio de Andrade 
06. Railton da Silva. 

 
Vereadores ausentes:  Francisco Valdeniso Freitas da Silva e Fábio de Almeida Souza 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Gilson Sousa de Oliveira, Salmos 1,1:3. 
 

EXPEDIENTES:  

 Ver. Robson Santiago:  Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Francisco Valdeniso 
Freitas da Silva que por motivo de saúde encontra-se sob atestado médico. Estimo melhoras ao 
Vereador. Certo de contatar com a compreensão dos nobres pares, agradeço antecipadamente. 

A justificativa recebeu aprovação unânime. 

 OFÍCIO Nº 354/2021 - do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Silva de Oliveira, 
encaminhando a Lei Municipal Nº 377/2021, de 14 de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a repassar aos ACS e ACE, incentivo financeiro adicional. 

 OFÍCIO Nº 355/2021 - do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Silva de Oliveira, 
encaminhando a Lei Municipal Nº 378/2021, de 14 de maio de 2021, que reajusta o valor do piso 
salarial dos Guardas municipais. 

 OFÍCIO Nº 356/2021 - do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Silva de Oliveira, 
encaminhando Mensagem e o Projeto de Lei Nº 012/2021, Fixa o valor de pagamento para 
obrigações de pequeno valor – RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do art. 100, 
parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. 

 
Após a leitura dos expedientes, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Santiago, usou a palavra 

e agradeceu ao Prefeito Municipal Artemes Oliveira pelo compromisso que firmou no dia da posse 
que todas as Leis sancionadas em seu governo seriam encaminhadas ao Legislativo. Falou ainda da 
importância do banco de Leis no Legislativo. Finalizou parabenizando a gestão municipal pelo 
compromisso. 
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PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES:  

1. Projeto de Lei Nº 012/2021, fixa o valor de pagamento para obrigações de pequeno valor – 
RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do art. 100, parágrafos 3º e 4º da 
Constituição Federal. 

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

1. REQUERIMENTO Nº 104/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a construção 
da UBS – Unidade Básica de Saúde na comunidade Aparecida. 

2. REQUERIMENTO Nº 105/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo sistema de 
monitoramento de segurança nas principais ruas da cidade de Ipixuna do Pará. 
Autor das matérias:  Visitei recentemente a comunidade Aparecida e foi possível presenciar de 
perto a situação do Posto de Saúde, que por sinal funciona em uma casa alugada com uma estrutura 
completamente inadequada para o funcionamento desse tão importante serviço à população. Os 
comunitários solicitaram para que eu desse entrada nesse pedido e assim como algumas 
comunidades já foram agraciadas com a construção de UBS, a comunidade Aparecida necessita 
muito desse benefício. O requerimento 105 sobre o sistema de monitoramento nas ruas de nossa 
cidade, para mim é muito importante, não sei o custo financeiro para o município, mas para mim é 
fundamental que esse serviço seja implantado nas principais ruas da sede do município e nos 
Distritos. Sei que tanto a guarda, polícias civil e militar irão ter mais um subsidio para detectar alguns 
delitos. Que o executivo use de sensibilidade e boa vontade para executar mais essas demandas que 
são de suma importância. 
Ver. Gilson Sousa: Parabenizo o autor das matérias pelos importantes requerimentos apresentados 
a esta plenária e peço autorização para assinar. 
Ver. Evandro de Lima: Sei que o sistema de monitoramento é um custo alto, mas de grande 
importância para a sociedade. Entendo que realmente já passou do tempo de ser construída uma 
UBS para a comunidade Aparecida, principalmente pelo serviço de saúde oferecida à população, que 
não está sendo de forma como deveria, em seu próprio prédio e com melhores condições de 
funcionamento. Peço para assinar e fortalecer seus requerimentos, ver. Robson Santiago. Obrigado!  

Os Vereadores Benício Braga, Claudenor Alves e Railton da Silva, na defesa dos 
requerimentos, parabenizaram o autor e solicitaram autorização para assinar nas matérias.  
 

3. REQUERIMENTO Nº 108/2021 – Ver. Mardonio Jhones Martins Duarte, requerendo a 
reforma e ampliação da Escola Tiradentes da Comunidade São José, no PA Enalco. 
Autor da matéria: Boa noite a todos! Na última sexta-feira na inauguração da Unidade de Saúde da 
Família, na Enalco, foi sinalizada pela administração municipal sobre esse meu pedido de hoje, mas 
informo que esta matéria já estava preparada para esta sessão. Graças a Deus que aquela 
comunidade será novamente beneficiada. A escola já com alta demanda de alunos e por isso há essa 
grande necessidade de reforma e ampliação de seu espaço físico. Com as devidas adequações 
aquele estabelecimento de ensino voltará a atender satisfatoriamente seus alunos e funcionários. 
Vale ressaltar que a falta de espaço para atender os alunos muitas turmas estavam sendo atendidas 
em outros locais da comunidade, ou seja, fora do ambiente escolar e isso não é bom. Conto com o 
apoio dos nobres vereadores e que o Prefeito Artemes Oliveira possa o quanto antes executar este 
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pedido. Muito obrigado! 
Os vereadores Claudenor Alves e Evandro de Lima, parabenizaram o ver. Mardonio Jhones 

pela atuação, principalmente no polo da Enalco. Enfatizaram que o autor da matéria tem 
demonstrado muita dedicação e empenho em buscar soluções para algumas demandas que venham 
beneficiar as comunidades. Pediram autorização para subscrever o requerimento Nº 108/2021. 

 
4. INDICAÇÃO Nº 003/2021 – Ver. Railton da Silva, direcionando esforços para elaboração do 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR dos Servidores da Saúde de Ipixuna do Pará. 
5. REQUERIMENTO Nº 110/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo perfuração de um poço 

artesiano para a comunidade do Caixa Seca, próximo a travessia da Balsa do Sr. Antonio, em Santa 
Maria do Bacuri para atendimento de 13 famílias 

6. REQUERIMENTO Nº 111/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a perfuração de um poço 
artesiano para a comunidade Bom Jesus, nas proximidades do Balneário da Arlene, na ocupação da 
antiga Campo de Boi. 
Autor das matérias: Boa noite a todos! Agradeço aos amigos que estão acompanhando nossa sessão 
via facebook e que estão nos parabenizando pela inciativa. Recentemente colocamos uma moção de 
apoio ao PL 2.564/2020 que trata sobre o piso salarial dos técnicos de enfermagem, auxiliares 
parteiras, etc, e agradeço pelo apoio de todos os vereadores. Em se tratando de Ipixuna, nós 
estamos na luta e precisa que o Poder executivo possa olhar com mais carinho para os servidores da 
saúde, não só os técnicos, mas todos, como vigias, recepcionistas, motoristas, auxiliares, dentre 
outros, no entanto que todos sejam contemplados por esse PCCR. Todos os anos a guarda municipal, 
professores e outras categorias tem seus reajustes salariais e os servidores da saúde há muito tempo 
que não são agraciados com seu reajuste. Peço que o poder executivo junto com o secretário de 
saúde possa promover os estudos necessários e envie a este Poder legislativo o Projeto de Lei do 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR dos servidores da Saúde de Ipixuna do Pará. 
Nobres vereadores, tivemos uma reunião com o pessoal que mora depois da ponte do rio Ipixuna, os 
mesmos vivem em situação precária no que diz respeito ao abastecimento de água, por isso estou 
requerendo que seja implantado esse sistema de abastecimento, garantindo assim uma melhor 
qualidade de vidas aqueles irmãos desprovidos de alguns benefícios. Desde já conto com o apoio dos 
nobres colegas na aprovação destas minhas matérias. 
Ver. Robson Santiago: São 10 anos que os enfermeiros não tem reajustes salariais em nosso 
município. Somos conscientes que são os servidores da saúde que tem encarados de frente essa 
pandemia e merecem seu reconhecimento. Vamos fazer uma moção de aplauso aos profissionais da 
saúde do nosso município e peço que todos possam assinar. Gostaria de fazer uma sessão especial 
para a entrega dessa moção, mas o momento não é favorável. Quem sabe futuramente fazemos 
esse evento para esses profissionais de garra e determinação. Deixo meus parabéns ao ver. Railton 
que está buscando a cada dia ser um parlamentar atuante e um grande profissional na área da 
saúde. 

Os vereadores Benício Braga e Gilson Sousa, parabenizaram o autor das matérias e em 
seguida pediram autorização para assinar nas mesmas. 

 

 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Sem matérias para o Ordem do Dia: 
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Ver. Gilson Sousa:  Hoje teríamos em discussão do Parecer sobre o Projeto de Lei Nº 004/2021, do 
Poder Executivo, mas como presidente da comissão de finanças, fiz um estudo minucioso e detectei 
dentro do projeto algumas instabilidades e precisamos analisar melhor. Peço ao presidente 
autorização para que minha comissão possa fazer vista novamente ao Projeto. Desde já agradeço 
pela compreensão 

O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Santiago, acatou a solicitação do vereador Gilson Sousa 
e retirou o Parecer de pauta para reavaliação do Projeto de Lei Nº 004/2021. 

 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE: Meu pronunciamento de hoje é somente para 
falar sobre a questão da iluminação da frente da cidade. Foram substituídas as lâmpadas normais 
por lâmpadas de LEDS, mas há dias estão totalmente apagadas. A informação que tive é que não são 
de boa qualidade, mas gostaria de saber o que exatamente aconteceu. Peço ao líder do governo, 
Ver. Railton da Silva que leve ao conhecimento do setor competente para que o quanto antes esse 
problema seja resolvido, pois muitos munícipes tem me procurado para que possamos resolver essa 
situação, mas como não sei o que houve, não posso informá-los. Talvez seja somente um problema 
técnico ou até mesmo o problema dessa oscilação de energia em nosso município. Se possível, que o 
presidente desta Casa envie ofício ao executivo solicitando esclarecimento sobre essa demanda. 
Muto obrigado! 

2. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA:  Ver. Mardonio, no Distrito Novo Horizonte também está 
com essa mesma problemática, algumas lâmpadas ficaram acesas poucos dias e estão apagadas. 
Também desconheço o que realmente está acontecendo. Quero aqui parabenizar o Ver. Railton por 
colocar em pauta a Indicação em relação ao PCCR da Saúde. Para mim foi uma das matérias mais 
importantes desta noite, aproveito a oportunidade e peço para assinar. Parabenizo o prefeito 
Artemes Oliveira e o vice-prefeito José Carlos Antunes pelo trabalho que vem realizando, 
principalmente em relação a recuperação de pontes e estradas. Hoje foi dado início a recuperação 
das estradas da região do Candiru. Eles estão retirando todo o material da estrada e aproveitando 
para aterrar o canteiro da frente de Novo Horizonte que também dará início ainda esse mês. Estou 
muito feliz pela forma que está se iniciando estas obras em nosso município e acredito que dias 
melhores com certeza virão. Parabenizo o prefeito, vice prefeito e secretário de Obras Gledson pelo 
trabalho que vem sendo feito em nossas comunidades e regiões. Muito obrigado! 

3. VER. RAILTON DA SILVA:  Venho aqui parabenizar o Exmo. Sr. Prefeito Artemes Oliveira pelo 
trabalho que está realizando como gestor. Sabemos que ele tem feito de tudo para manter o centro 
de covid realizando seus atendimentos à população. Porque o parabenizo? Simplesmente porque 
ano passado a gestão recebeu um bom recurso para manter aquele centro em pleno 
funcionamento, mas esse ano não está sendo fácil suprir todas as necessidades, mas ele está 
cumprindo com o seu dever. Deus não escolhe alguém que vai fugir, mas quem vai encarar de frente 
e vencer e para mim o prefeito municipal já é um vencedor. Sei que vai haver momentos de erros, 
mas se estão tentando acertar, é muito importante e os acertos virão, não tenho dúvidas. Sobre o 
projeto de publicização, é uma tendência para muitos municípios e Ipixuna não será diferente. 
Haverá muitas terceirizações e essa Lei que normatiza é muito importante. Mas acho louvável Ver. 
Gilson sua pedida de vista ao projeto de lei e se Vossa Excelência acha que necessita de uma análise 
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melhor, com certeza tem todo direito. Que Deus possa nos abençoar. Ver. Mardonio, vou verificar a 
sua solicitação em relação as lâmpadas que estão apagadas, logo darei um retorno aos vereadores. 
Muito obrigado e tenham uma noite na paz do Senhor. 

4. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Na gestão passada fizemos um estudo sobre a 
possibilidade da troca de lâmpadas, por lâmpadas de LED e graças a Deus está sendo contemplada 
aos poucos. Infelizmente temos que verificar o que realmente está acontecendo com essas que não 
duraram muito e já apresentaram problemas, talvez seja essa instabilidade de energia. Há muita 
oscilação e acredito ser esse o problema. O que foi garantido para nós é que teria uma grande 
durabilidade essas novas lâmpadas, mas infelizmente aconteceu o contrário. Que possamos ter um 
retorno dessa demanda apresentada nesta Casa, pois o que não podemos deixar é que a frente da 
cidade fique na escuridão. Parabenizo aos vereadores que apresentaram matérias. Sei que nenhum 
gestor irá executar a todos os requerimentos aprovados, mas que pode ser priorizados os mais 
necessários à população. Quero aqui relatar sobre a data de ontem, sobre o 18 de maio dia do 
combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Precisamos manter a vigilância 
sobre essa triste realidade. Infelizmente os casos só aumentaram nesse tempo de pandemia e nós 
precisamos nos unir para que nossas crianças e jovens sejam melhores cuidadas e não abusadas. 
Ontem fiz uma postagem e recebi uma mensagem de uma moça dizendo que para ela 18 de maio 
era a pior data, pois foi abusada pelo padrasto desde os cinco anos de idade. Fiquei comovido ao ler 
aquela mensagem. Em nome do Diretor de Comunicação Vinicius, parabenizo o prefeito pelos 
eventos realizados durante a semana do 18 de maio. Quem sabe no próximo ano possamos fazer um 
movimento maior. Agradeço a Deus por estarmos mais um dia reunidos nesta Casa. Meus 
agradecimentos aos servidores da comunicação que tem contribuído nas transmissões das nossas 
sessões. Nossa população está tendo a oportunidade de acompanhar nossos trabalhos via facebook. 
Muito obrigado e que Deus nos abençoe hoje e sempre. 

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

Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no dia 26 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                                                              ANTONIO DOS SANTOS MENDES 
                  1º Secretário                                                                                                     2º Secretário 
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12ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 19/05/2021 

 
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  

 


