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30ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  20 DE OUTUBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 20/10/2021 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 20:05hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Railton 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. Claudenor Alves da Silva 
04. Evandro de Lima Souza 
05. Mardonio Jhones Martins Duarte 
06. Paulo Sérgio de Andrade 

 
Vereadores ausentes: Gilson Sousa de Oliveira e Fábio de Almeida Souza. 
 

O Excelentíssimo Sr. Presidente, Ver. Robson agradeceu a presença dos participantes na 
sessão e deu boas-vindas à mãe do Ver. Evandro, Sra. Doralice e também à filha do Ver. Railton Ana 
Laura, Sr. Paulo Dourado, Hugo Carlos e demais participantes que acompanham a sessão pela live. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Salmo 191, 1-5. 
 

EXPEDIENTES: 

 Ofício Nº 061/2021, do Procurador Geral do Município, Isaac dos Santos Farias, 
encaminhando Mensagem e o PROJETO DE LEI Nº 032/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre alteração dos incisos “I” e “II”, do art. do art. 8º, da Lei Municipal Nº 
375/2020(LOA), aumentando o limite para abertura de Créditos Adicionais. 

 Ver. Robson Santiago:  Justifico a ausência do Ver. Gilson Souza que se encontra com 
problemas de saúde, estando impossibilitado de participar desta sessão. 

 Ver. Claudenor Alves:  justifico a ausência do Ver. Fábio de Almeida que está em uma 
agenda com o Poder Executivo. Conto com a compreensão dos nobres pares na aprovação desta 
justificativa. 

As justificativas foram colocadas em discussão e em seguida receberam aprovações 
unânimes. 

 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. PROJETO DE LEI Nº 032/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre 

alteração dos incisos “I” e “II”, do art. do art. 8º, da Lei Municipal Nº 375/2020(LOA), 
aumentando o limite para abertura de Créditos Adicionais. 
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1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:  
 

1. REQUERIMENTO Nº 284/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, para que se proceda a 
recuperação da estrada do Km 81 até a travessia da balsa do Rio Capim, no acesso para a Mina 
do Caulim(via comunidade Santa Maria do Bacuri). 

2. REQUERIMENTO Nº 285/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, reivindicando a construção de 
uma ponte de concreto sobre o Rio Cipoteua, na vacinal que liga o Km 81 até a margem do Rio 
Capim(travessia da balsa). 

Autor das matérias: Sr. Presidente, em seu nome quero cumprimentar os nobres vereadores e 
funcionários. Cumprimento ao Sr. Paulo Dourado que está prestigiando nossa sessão. Registro 
também a presença da minha esposa Maria Letícia e minha mãe, professora Doralice. Estive 
conversando tanto com o ex-secretário de obras Gleidson, como o secretário atual Warley, para que 
proceda a recuperação da estrada do Km 81 até a travessia da balsa do Rio Capim, no acesso para a 
mina do Caulim(via comunidade Santa Maria do Bacuri). Essa obra é um sonho antigo, os ex-governos 
fizeram alguns quilômetros, mas não foi concretizado. Seria viável uma parceria com o governo do 
estado para que esta estrada realmente venha a ser feita. Outro requerimento é sobre a construção 
de uma ponte de concreto sobre o Rio Cipoteua, na vacinal que liga o Km 81 até a margem do Rio 
Capim(travessia da balsa). Sabemos que optar por pontes de concreto na zona rural tem, entre outros 
benefícios, garantia de economia para o erário e segurança no transporte de mercadorias e pessoas. 
Peço aos meus colegas vereadores que ajudem na aprovação dessas duas matérias, para que 
futuramente venham beneficiar essas comunidades. Obrigado e boa noite a todos! 
Ver. Robson Santiago: Parabenizo Vossa Excelência, Ver. Evandro pelas matérias. Já fiz várias 
cobranças em relação a manutenção daquela estrada. Domingo fui até a comunidade Aparecida e 
realmente necessita de uma manutenção urgentemente da estrada do Km 81 até a travessia da balsa 
do Rio Capim. Está muito complicada a trafegabilidade. Esperamos que esse pedido venha ser 
executado o quanto antes. Peço autorização para assinar. 
 

3. REQUERIMENTO Nº 286/2021 – Ver. Antonio dos Santos Mendes, para que providencie a 
aquisição de um trator de pneu para a comunidade polo Quiandeua, em benefício dos 
trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. 

Autor da matéria: Agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome do Presidente agradeço a presença 
de todos que aqui vieram acompanhar nossa sessão e todas as pessoas que nos acompanham pela 
live. Mais uma vez trago a esta plenária essa demanda para aprovação dos nobres pares. Já houve 
uma sinalização do Deputado Hélio Leite sobre a doação desse trator para a comunidade Quiandeua, 
mas precisa do aval do Executivo, e se caso não conseguir, a gestão pode adquirir com recurso próprio 
ou emenda parlamentar. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação. Obrigado!  
Ver. Robson Santiago:  O Deputado Hélio Leite é um grande parceiro do nosso município e que vem 
ajudando muito nossa população. Cada um de nós tem buscado parceria com alguns deputados e a 
gente precisa divulgar o nome desses parceiros. Estamos próximo de uma eleição estadual e 
precisamos frisar quem realmente tem compromisso com o nosso município. Conte com meu apoio, 
vereador! 
 

4. REQUERIMENTO Nº 287/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 
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instalação de caixas d´água nos prédios das escolas e unidades de saúde do município. 
Autor da matéria:  Boa noite a todos! Em nome do presidente saúdo todos os vereadores, em nome 
da funcionária Valdelina agradeço o apoio dos funcionários e em nome da professora Doralice quero 
saudar os demais participantes nesta sessão e os que nos acompanham em redes sociais. Minha 
proposição hoje é para requerer que em todos prédios das escolas e unidades de saúde do município 
haja fornecimento regular de água, ou seja, que esses prédios tenham sua própria caixa d’água. 
Minha preocupação maior é nos postos de saúde, digo isso porque já houve situação de pessoas 
sofrer acidentes e os servidores necessitar de água para procedimentos e não ter no referido posto de 
saúde, uma vez que o abastecimento de água já teria sido desligado naquele dia. Para evitar que esses 
transtornos venham acontecer é que estou requerendo do Poder Executivo a instalação dessas caixas 
d’água nos prédios das escolas e unidades de saúde. Peço aos meus nobres colegas vereadores que 
me ajudem na aprovação dessa humilde matéria. Obrigado! 
 

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

1. PARECER Nº 019/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Municipal Nº 027/2021, de autoria do Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, 
que Dispõe sobre a denominação do Estádio de Futebol do Distrito Novo Horizonte de 
“Lourival José Pereira da Cunha”. 

Autor da matéria:  Agradeço a comissão de justiça que analisou o Projeto de Lei e expediu o parecer 
favorável à aprovação. Essa é uma homenagem muito justo ao Sr. Lourival José Pereira da Cunha. 
Agradeço antecipado o voto de cada vereador na aprovação do referido parecer.   
Ver. Robson Santiago: Faz jus a homenagem a esse homem que em vida se chamava Lourival José 
Pereira da Cunha. Com certeza terá meu voto favorável. 
 

2. PARECER Nº 020/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
Projeto de Lei Municipal Nº 029/2021, de autoria do Ver. Claudenor, declara de utilidade 
pública para o município, o Instituto Assistencial Educacional, Artísitico, Esportivo e Cultural 
“Flor de Lótus”, e dá outras providências. 

Ver. Claudenor Alves: Boa noite! Presidente, em seu nome quero cumprimentar a todos que aqui 
estão acompanhando nossa sessão e a todos que estão assistindo através da live. Para mim é motivo 
de alegria está como presidente da Comissão de Justiça, juntamente com meus nobres colegas 
vereadores Paulo Sérgio e Fábio de Almeida. A gente tem analisado todos os projetos que chegam à 
nossa comissão de forma que o Jurídico desta Casa também possa expedir seu parecer. Em nome da 
Presidente Delma e Dra. Stela, agradeço cada pessoa que compõe o Instituto “Flor de Lótus”, em 
nosso município. Com certeza vocês têm feito um belo trabalho diferenciado neste município, 
inclusive já temos uma escolinha de futebol na Gleba 10. Isso é muito importante. Recebam meus 
sinceros parabéns e que Deus continue abençoado o trabalho de vocês. Peço aos nobres colegas que 
aprovem esta matéria para que este instituto venha continuar fazendo esse belíssimo trabalho, que 
por sinal trabalham de forma voluntária. Parabenizo os vereadores que apresentaram matérias nesta 
sessão. Boa noite a todos! 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizo o Ver. Claudenor pelo Projeto de Lei e aos representantes do 
Instituto “Flor de Lótus”. Em nome da Presidente Delma, parabenizo os demais membros que 
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compõem o referido instituto. Acompanhei em rede social a escolinha de futebol implantada na gleba 
10 e percebi o quanto essa ação deixou aquela comunidade feliz. Com certeza o município só tem a 
ganhar com todo esse lindo trabalho. Eu sou completamente a favor da aprovação. Gostaria de 
agradecer a presença do Jeferson do Conselho Tutelar e ao Gleidson, ex-secretário de obras neste 
município. 
 

1. PARECER Nº 022/2021, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, opinando favorável ao 
PROJETO DE DECRETO DE LEGISLATIVO Nº 003/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, 
Dispõe sobre a concessão do “Título de Mérito Municipal Orlandir Alves de Lima” ao Ilmo. Sr. 
José Orlando Freire, e dá outras providências. 

Ver. Railton da Silva: Saúdo a todos e agradeço pela presença em nossa sessão. Apresentei este 
Projeto Decreto legislativo para apreciação desta casa de Leis dando título de mérito municipal ao Sr. 
José Orlando Freire, pelos relevantes serviços que ele prestou em nosso município. O Sr. José Orlando 
estará neste conosco na inauguração das obras em andamento. O Exmo. Sr. Prefeito Artemes Oliveira 
faz questão da presença do Sr. José Orlando, pois foi um dos ex-gestor que muito trabalhou por este 
município e merece todo respeito e gratidão. Agradeço a comissão de justiça pela análise do projeto e 
por expedir parecer favorável ao meu projeto. Obrigado a todos! 
Ver. Robson Santiago:  Acho justa esta homenagem por tudo que o Sr. José Orlando fez quando foi 
gestor neste município. 
 

Os Pareceres Nºs 019, 020 e 022/2021, foram aprovados na íntegra por todos os vereadores, 
juntamente com os seus respectivos projetos de Leis e de Decreto Legislativo. 

 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. MARDONIO JHONES M. DUARTE: Quero aqui reforçar o convite a todos os vereadores 

para que jutos possamos participar do 4º Movimento Ipixuna que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Artemes Oliveira irá realizar no polo Escolinha. Na oportunidade a população local contará com 
equipes médica, assistência social, agricultura, obras, meio ambiente, dentre outras que farão o 
atendimento necessário aos munícipes. Todos são convidados a participar e com certeza serão bem 
vindos ao evento. Boa noite a todos! 

2. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA:  Cumprimento a todos e parabenizo os meus nobres 
colegas vereadores pelas matérias apresentadas nesta noite. Quero aqui parabenizar o executivo 
pelos benefícios que está fazendo em nosso município, em especial as manutenções das estradas. A 
maioria já está sendo trafegada com segurança. Então, deixo aqui meus sinceros parabéns! Mais uma 
vez falo sobre a iluminação pública. As pessoas estão nos cobrando constantemente, pois nossa 
cidade está ficando totalmente no escuro. Peço ao líder do governo para nos informar o que está 
acontecendo com essa empresa que até agora não começou a trabalhar, pois do jeito que está não 
pode continuar. Há muitas críticas em cima de nós, mas na verdade a gente não tem uma resposta 
para repassar a população que paga tão caro por essa taxa de iluminação. Boa noite a todos! 

3. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Parabenizo as pessoas que vieram acompanhar nossa 
sessão e a todos que estão em suas casas assistindo através desta live. Quero aqui parabenizar o 
gestor municipal pelas obras já andamento e que em dezembro serão inauguradas.  Convido também 
os nobres colegas vereadores a participar do 4º Movimento Ipixuna promovido pela gestão do Exmo. 
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Sr. Prefeito Municipal Artemes Oliveira, que irá acontecer no polo Escolinha. Boa noite a todos e até a 
próxima se Deus quiser! 

4. VER. RAILTON DA SILVA: Inicialmente, Ver. Benício quero fazer uma justificativa em cima da 
situação da iluminação pública. Sei que está corriqueiro este assunto em nossas sessões e a 
população tem toda razão em fazer essas cobranças, mas a gestão municipal tem se empenhado ao 
máximo para resolver esta problemática. Se os vereadores estão sendo cobrados, imagina a gestão, 
principalmente em rede social. A empresa que ganhou a licitação foi descartada, pois nunca apareceu 
para iniciar os serviços, então, a segunda empresa irá continuar esse trabalho. O mês de outubro é 
considerado o mês de combate ao câncer de mama, mas quero deixar claro que essa doença não 
atinge somente as mulheres, mas homens também, mesmo sabendo que a incidência é mais em 
mulheres, nós homens precisamos nos cuidar. Precisamos fazer os exames regulares, pois se caso for 
diagnosticada no início, o índice de cura é maior. Agradecemos a ação voltada para a saúde, 
disponibilizada pelo Deputado Dr. Jaques Neves e sua equipe. Foram realizadas na sede do município 
e no Distrito Novo Horizonte. Na oportunidade foram realizados vários exames de prevenção. 
Também não poderia deixar de parabenizar o Presidente, Ver. Robson Santiago pelos trabalhos 
realizados a frente desta Casa. Parabenizo também o gestor municipal pelo trabalho que vem 
realizando em todo o município, como reformas das escolas, manutenção nas estradas, construções 
de pontes, dentre outros. Realmente ele tem cumprido com suas responsabilidades. Com certeza está 
aplicando os recursos nas obras em prol do desenvolvimento deste município, isso é muito 
importante. Agradeço a atenção de todos e tenhamos um bom retorno às nossas casas. 

5. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Parabenizo os vereadores que apresentaram 
matérias, como requerimentos e pareceres favoráveis aos projetos. Parabenizo o Ver. Railton junto 
com o Deputado Jaques pela ação realizada no Distrito Novo Horizonte com várias ações voltadas 
para saúde do nosso povo. Faço referência ao deputado Joaquim Passarinho que juntos fizemos 
algumas visitas nas obras que estão em andamento em nosso município. Na oportunidade externo 
meus agradecimentos ao prefeito municipal, pois temos três frentes de serviços muito grande onde 
estão gerando vários empregos aos nossos munícipes. Isso nos deixa muito feliz. O prefeito quer 
inaugurar estas obras até ao final do ano e sei que Deus vai permitir isso. Meus amigos e amigas, é 
uma honra recebê-los nesta Casa e nos alegra poder contar com a participação. Todos nós precisamos 
uns dos outros e sei que cada um tem seu compromisso com a população e por isso quero falar sobre 
a iluminação que realmente é uma cobrança geral, inclusive em frente da minha Casa está na 
escuridão há dias. Infelizmente a empresa não é responsável e por isso abandonou a prefeitura, talvez 
para ganhar o processo colocou com um preço baixo e não teve condições de trabalhar em cima do 
valor licitado, mas graças a Deus será chamada a nova empresa para fazer esse serviço. O Ver. Fábio 
recebeu uma denúncia e quero falar em cima dessa prerrogativa, porque a população insiste em nos 
crucificar pela alta taxa de iluminação que todos nós pagamos, mas deixo claro que essa não é uma 
prerrogativa do legislativo para elaborar esse tipo de lei, mas do executivo, inclusive já tem indicação 
aprovada do Legislativo e encaminhada para que o executivo elabore e encaminhe a esta Casa para 
deliberação. Agradeço pela presença de todos e que Deus nos acompanhe. 

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 a próxima Sessão Ordinária no dia 27 de outubro de 2021, às 18hs no 
Plenário da Câmara Municipal. 
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ver. RAILTON DA SILVA                                Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 
              1º Secretário, em exercício                                                              2º Secretário 
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30ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 20/10/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO  
 

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  

 


