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6ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 30 DE MARÇO DE 2022 

1º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 30/03/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término: 19:10hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Fábio de Almeida Souza 

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Evandro de Lima Souza 
                                               2º Secretário – Benício da Conceição Braga 
 

Presentes ainda os Vereadores:  
 

01. Claudenor Alves da Silva 
02. Francisco Valdeniso Freitas da Silva 
03. Gilson Sousa de Oliveira 
04. Mardônio Martins Duarte 
05. Robson Monteiro Santiago 
06. Railton da Silva 

 
Vereadores ausentes:  Antonio dos Santos Mendes e Paulo Sérgio de Andrade. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmos 32,1-5. 
 

EXPEDIENTES: 

 Mardônio Jhones:  Boa noite a todos! Justifico a ausência do Ver. Antonio dos Santos Mendes 
que se encontra no interior do município à serviço do seu mandato parlamentar. 

A Justificativa foi colocada em discussão e como não houve manifestação desfavorável, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. 

A ausência do Vereador Paulo Sérgio de Andrade, foi justificada devido ter se ausentado da 
sede do município na presente data, com autorização da Mesa Diretora, através de portaria 
devidamente publicada na Casa. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 040/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, formulando veemente apelo 

para que seja retomada a distribuição de Kit de material escolar nas escolas do município. 
2. REQUERIMENTO Nº 041/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a perfuração de um 

poço artesiano e construção do microssistema de abastecimento de água da comunidade 
Jauaroca. 

Autor das matérias: Somos conhecedores da quantidade de famílias carentes que há em nosso 
município, então, venho requerer que o Poder Público retome a distribuição desse kit escolar nas 
escolas municipais. Não tenho dúvidas da ajuda que será às famílias que muitas vezes tem mais de 
três filhos para arcar com despesa de material escolar. Sobre o requerimento 041, no que diz respeito 
ao fornecimento de água potável, vale enfatizar que a comunidade Jauaroca ainda não dispõe de um 
poço artesiano e ainda usam água do rio, inclusive para as necessidades da escola. Sabemos que o 
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acesso a água potável é um direito humano, mas infelizmente essa não é a realidade de milhões de 
brasileiros, inclusive desta comunidade na qual estou requerendo não só a perfuração de um poço 
artesiano, mas também a construção do microssistema de abastecimento de água. Conto com o apoio 
dos nobres colegas vereadores na aprovação dessas minhas matérias. Obrigado! 

3. REQUERIMENTO Nº 052/2022 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo que seja construída 
a estrutura da caixa d’água da comunidade ribeirinha Nova Canaã. 

4. REQUERIMENTO Nº 053/2022 – Ver. Evandro de Lima Souza, solicitando do Poder Público a 
construção de uma quadra de futebol de areia na comunidade Deus por Nós. 

Autor das matérias: Cumprimento a todos que estão acompanhando nossa sessão, em especial aos 
educadores e representantes dos sindicatos dos servidores públicos em nosso município. Sejam todos 
vem vindo a esta Casa. Estive visitando umas comunidades esse final de semana e me deparei com 
muitas situações que necessitam nosso olhar atencioso. Umas dessas situações se refere a esses dois 
pedidos nos requerimentos que apresento nesta Casa, hoje. Espero que o gestor municipal possa ter 
esse olhar carinhoso para essas comunidades e que é de grande valia para os comunitários a 
execução desses benefícios. Agradeço a Deus por estarmos reunidos e pelo voto favorável nessas 
matérias.  

O Exmo. Sr. Presidente registrou a presença dos representantes dos sindicatos e professores 
públicos e do SINTEP e demais professores. 

5. REQUERIMENTO Nº 054/2022 – Ver. Benício da Conceição Braga, requerendo a aquisição de 
terrenos na área urbana do Distrito Canaã, para a construção de quadras esportivas de areia. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Em poucas palavras defendo meu requerimento porque 
andando em algumas comunidades a gente se depara com a necessidade de quadras de futebol de 
areia para a prática esportiva. Então venho requerer do nosso Gestor Municipal Artemes Oliveira, que 
seja adquirido terrenos na área urbana do Distrito Canaã para a construção de quadras esportivas de 
areia. Peço aos meus colegas vereadores que me ajudem na aprovação e que juntos possamos lutar 
para que as construções dessas quadras venham se tornar realidade. Obrigado! 

6. REQUERIMENTO Nº 055/2022 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, reivindicando a 
reforma do ponto de Taxi da Avenida JK, nas proximidades das barracas de vendas de comidas. 

7. REQUERIMENTO Nº 0562022 – Ver. Mardônio Jhones Martins Duarte, requerendo a reforma 
do Ponto de Mototaxi da avenida JK, margem da BR 010, dotada de banheiros, cobertura e 
fachada com letreiros. 

Autor da matéria:  Boa noite a todos! Hoje estivemos reunidos com a categoria dos taxistas do nosso 
município e ouvi atentamente as reivindicações daqueles trabalhadores, principalmente em relação 
ao ponto onde eles se abrigam para aguardar os seus passageiros. Todos que olham aquele ponto já 
se deparam com uma situação nada agradável. Então, venho propor do gestor municipal sua ampla 
reforma, com letreiros na fachada, indicando se tratar de um ponto de Taxi, pois hoje aquele local 
está sendo ocupado por vendedores de alimentos. Em relação ao ponto dos mototaxistas da Av. JK – 
BR 010, venho requerer a reforma, dotada de banheiros, cobertura e fachada com letreiros. Esse 
pedido se dá pelo mesmo estar bastante danificado, não atendendo de forma satisfatória as 
demandas do profissional mototaxista. Peço o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação 
destas matérias. 

Os vereadores Fábio de Almeida Souza e Gilson Sousa de Oliveira, parabenizaram o autor das 
matérias e falaram da importância das mesmas. Em seguida pediram autorização para assinar.  
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8. REQUERIMENTO Nº 057/2022 – Ver. Robson Monteiro Santiago, visando a implementação do 
microssistema de abastecimento de água da comunidade Santa Maria do Bacuri, com 
perfuração de um poço artesiano e aquisição de caixa d’água de 10.000 litros devidamente 
instalada em estrutura de concreto, para fornecimento de água a todas às famílias. 

Autor da matéria: Agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos. Cumprimento aos 
vereadores, funcionários, professores e amigos que estão assistindo nossa sessão nas redes sociais. 
Estou muito feliz, pois percebi que tem muitas pessoas acompanhando nossa sessão de hoje. Esse 
meu requerimento é muito simples e em visita em algumas comunidades e conversando com os 
comunitários decidir apresentar esta matéria no sentido de que a comunidade Santa Maria do Bacuri 
possa receber água potável. Vale ressaltar que aquela comunidade não é abastecida por este líquido 
tão precioso, mas o sistema não é próprio da comunidade, inclusive estavam sem água recentemente. 
Conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste humilde requerimento. Obrigado! 
  

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. PARECER CONJUNTO Nº 003/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 

Orçamentos, opinando favoráveis ao PROJETO DE LEI Nº 005/2022, do Poder Executivo, “que concede 
reajuste remuneratório no vencimento-base aos servidores ocupantes de Cargos de Professor Nível 
Superior – NS e Coordenador Pedagógico e dá outras providências” 
Ver. Fábio de Almeida Souza: Sei que para chegar a esse objetivo foi muita luta da categoria de 
educadores, junto com os sindicatos. Fizemos a nossa parte de analisar o projeto, inclusive realizamos 
até Sessões extraordinárias e hoje estamos colocando esse projeto para aprovação dos nobres pares. 
Sei que ainda não chegou ao reajuste esperado, mas quero informar que estivemos no MEC, 
juntamente com o Prefeito Artemes Oliveira exatamente para buscarmos uma resposta da 
possibilidade de até agosto o município pagar os outros 10%. Vamos torcer que dê tudo certo. Um 
abraço a todos.  

O Parecer Conjunto Nº 003/2022 juntamente com o Projeto de Lei Nº 005/2022 foi para 
votação em bloco, sendo aprovados por unanimidade, seguindo o Projeto de Lei ao Chefe do 
Executivo Municipal para sanção. 

 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. RAILTOIN DA SILVA: Parabenizo a classe de professores pela luta em prol do 
reconhecimento da categoria. Com certeza sem luta não há vitória. Subo a esta tribuna para fazer um 
agradecimento ao Deputado Jaques Neves do PSC, o mesmo tem ajudado muito nosso município e 
somos eternamente gratos. Recentemente recebemos um trator e foi destinado para a região do Sr. 
Manoel Calado. Sou muito grato pela atuação em todo nosso Estado. Agradeço a Deus por estar nesta 
Casa sempre em busca de benefícios para nosso município. O senador Zeca Marinho também tem 
ajudo muito nosso município, somos agradecidos. A população de Ipixuna precisa muito das ajudas 
dos nossos representantes da esfera Estadual e Federal e sei que cada vereador tem lutado para que 
os benefícios pudessem chegar. Estamos aqui para lutar em prol do nosso município e isso me deixa 
muito feliz. Mais uma vez parabenizo a luta que os professores tiveram e ao prefeito por ter ido junto 
com o presidente desta Casa até Brasília em busca dos 10% que está faltando para esta classe. Vamos 
torcer que dê tudo certo e a classe de educadores possam ser agraciados com este reajuste. Um forte 
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abraço a todos. 
2. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Agradeço ao sindicato dos servidores públicos pela luta em 

prol da categoria da educação e a todos os professores que juntos se uniram em busca do reajuste 
salarial. Agradeço também ao Exmo. Sr. Prefeito Artemes Oliveira por ter concedido o reajuste de 
23% à categoria. Estivemos no MEC e ficou certo que eles terão uma agenda a cumprir em Belém para 
reunir com todos os representantes dos sindicatos do nosso Estado e quando estiver essa data vou 
passar para a categoria para que vocês possam estar presentes neste encontro. Agradeço a Deus pelo 
dom da vida e pela realização de mais uma sessão. Aos funcionários que cuidam de todos nós, meu 
muito obrigado. Nada mais havendo a ser discutido na presente sessão, declaro por encerrado os 
trabalhos da noite e convido os Excelentíssimos Senhores Vereadores e demais participantes, para a 
próxima Sessão Ordinária no dia 06 de abril de 2022, em horário regimental. 
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Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA                                        Ver.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  
                     1º Secretário                                                                                    2º Secretário 
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6ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 1º PERÍODO LEGISLATIVO  

Realizada em 30/03/2022 
 

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  

 


