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10ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 27 DE ABRIL DE 2022
1º Período Legislativo – 8ª Legislatura
Data: 27/04/2022

Início: 18:00hs

Término: 19:45hs

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. Antonio dos Santos Mendes
02. Claudenor Alves da Silva
03. Francisco Valdeniso Freitas da Silva.
04. Mardônio Jhones Martins Duarte
05. Robson Monteiro Santiago
06. Railton da Silva
Vereadores ausentes: Gilson Sousa de Oliveira e Paulo Sérgio de Andrade.
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.
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Salmo 121, 1-8.
EXPEDIENTES:
 Fábio de Almeida Souza: Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa que se encontra de atestado
médico e por isso não poderá participar desta sessão.
A justifica foi aprovada por unanimidade.
 Convite do Secretário Municipal de Agricultura, Jandson Magalhães, convidando para
participarem do Dia de Campo sobre a Cultura do Açaí, na Comunidade Santo
Antonio(propriedade do Sr. Pernambuco), no dia 29/04/2022, a partir das 08:30hs.
 Ofício Nº 260/2022, do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, Artemes Oliveira, encaminhando
a Lei Municipal Nº 406/2022, dispõe sobre a Criação e Regulamentação dos Benefícios Eventuais no
âmbito da Politica Municipal de Assistência Social do Município de Ipixuna do Pará e dá outras
providências.
1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:
1. REQUERIMENTO Nº 070/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, para que juntamente com a
secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA se proceda a doação de 03 ventiladores
mecânicos, 03 monitores multiparâmetros e 03 bombas de infusão para o município de Ipixuna
do Pará.
2. REQUERIMENTO Nº 071/2022 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo para a escola Maria
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Pereira as seguintes construções: biblioteca, auditório com sala de vídeo, muro e um banheiro
no seu ginásio esportivo.
3. REQUERIMENTO Nº 072/2022 – Vers. Fábio de Almeida Souza e Robson Monteiro Santiago,
para que determine da secretaria municipal de Assistência Social que sejam agilizados os
processos para a realização de Casamentos Comunitários no Município de Ipixuna do Pará.
Ver. Fábio de Almeida: Em relação ao requerimento 070 é um pedido de muita urgência para nosso
município, ou seja, muitas coisas poderiam ser evitadas caso estivéssemos esses aparelhos disponíveis
no Hospital Santa Clara ou mesmo no HGI. Vamos torcer para que consigamos o quanto antes estes
tão importantes benefícios. Em relação as construções na Escola Maria Pereira, nada mais é pela
necessidade que a escola necessita. O terceiro requerimento é sobre os casamentos comunitários que
serão realizados em nosso município. O recurso já está na conta da prefeitura, recurso este destinado
pelo nosso Deputado Federal Hélio Leite. Vou na Assistência Social verificar como está a tramitação
desses processos e quando os casamentos serão realizados. Conto com o apoio dos nobres pares na
aprovação desses meus três humildes requerimentos. Obrigado!
Os Vereadores Evandro de Lima, Robson Santiago e Railton da Silva, teceram elogios ao
Vereador autor das matérias pela importância das mesmas. Em seguida pediram autorização para
subscrever.
2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU:
 PARECER CONJUNTO Nº 04/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e
Orçamentos, opinando favoráveis à aprovação do PROJETO DE LEI Nº 007/2022, do Poder Executivo,
que concede reajuste no vencimento-base aos servidores ocupantes de cargos do Grupo Médio,
conforme art. 5º, anexo IV, da Lei Complementar nº 352, de 22 de maio de 2019 e dá outras
providências.
Ver. Robson Santiago: Agradeço a presença dos técnicos de enfermagem que estão conosco nesta
galeria, Leydson, conhecido como Rex e o nosso amigo Elielson. Sejam bem vindos. Sabemos que a há
várias categorias que tem buscado há muito tempo esse reajuste salarial, não somente aos técnicos
de enfermagem, mas outros servidores, e hoje essa luta está sendo contemplada através da
aprovação desse projeto de lei. O reajuste irá abranger todos os servidores ocupantes de cargos do
Grupo Médio, conforme art. 5º, anexo IV, da Lei Complementar nº 352, de 22 de maio de 2019. Isso é
muito importante. Sabemos que lidar com vida e trabalhando na área da saúde automaticamente lhe
diferencia das demais funções, não que seja a mais importante, mas a que requerer muito cuidado e
dedicação e receber apenas um salário mínimo é triste. Esse reajuste vai ajudar muito. Quero
parabenizar a todos os profissionais que serão contemplados com esse reajuste e ao Exmo. Sr.
Prefeito, porque mesmo sabendo que terá que fazer algumas adequações em seu setor financeiro ele
teve a coragem de enviar essa tão importante matéria para esta Casa. Sem dúvidas terá aprovação
unânime. Boa noite a todos!
Ver. Railton da Silva: Cumprimento os amigos de tralho Leydson e Elielson pela presença, técnicos de
enfermagem de muita competência. Sejam sempre bem vindos. Chegar o momento de ser
reconhecido é motivo de felicidades. Hoje estamos sendo contemplados com o reajuste municipal.
Sabemos que não é só os técnicos de enfermagem que serão beneficiados, mas os demais que estão
no patamar de ensino médio. Vamos ganhar um pouco a mais do que o salário mínimo. A gente
parabeniza o prefeito pela matéria encaminhada a esta Casa e hoje a gente se sente feliz em votar
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favorável para beneficiar nossos servidores. Um abraço a todos.
Ver. Antonio dos Santos: Aqui venho reforçar nosso empenho em ajudar ao executivo nas matérias
que vem a esta Casa. Todas as matérias que venham beneficiar a sociedade podem contar com meu
apoio. Hoje estamos aprovando um projeto de lei muito importante para inúmeras classes de
trabalhadores e fico muito feliz em poder ajudar na aprovação.
Ver. Evandro de Lima: Registro a presença do ex-vereador Ireudo Alves. Seja bem vindo. Todos
sabem que não é uma prorrogativa do Legislativo conceder reajuste salarial a nenhuma categoria,
exceto do legislativo. Quem dera se tivéssemos esse poder! A iniciativa deve partir do executivo.
Parabenizo o prefeito pela iniciativa e a gente percebe que ele está fazendo as coisas acontecer. Esse
tipo de matéria é um sonho dos nossos servidores e hoje a gente está aprovando e com certeza o
prefeito sancionará para que os nossos servidores possam ser contemplados o quanto antes com esse
reajuste salarial. Ver. Railton, Vossa Excelência sendo líder do governo nesta Casa, poderíamos levar
até o prefeito a questão da insalubridade dos auxiliares e assistente dos postos de saúde que estão
diariamente em contato com os pacientes. A gente vem cobrando há muito tempo sobre essa
situação. Desde já venho contar com a Vossa Excelência para que esta Casa possa ter uma agenda
com o gestor municipal para tratarmos exatamente desse assunto. Desejo e um bom retorno às
nossas casas. Boa noite!
O Parecer Conjunto Nº 04/2022 das Comissão recebeu aprovação unânime, juntamente com o
Projeto de Lei Nº 007/2022 que seguirá para sanção do executivo.

PRONUNCIAMENTOS:
1. VER. CLAUDENOR ALVES DA SILVA: Boa noite a todos! Cumprimento a todos que nos assistem
pela live e aos amigos que estão conosco nesta plenária acompanhando nossa sessão. Aproveito para
agradecer a presença do ex-vereador Ireudo Alves, no qual nos dá a honra em recebê-lo sem em
nossa Casa Quero convidar a população para participarem da ação que acontecerá aqui na câmara
nos dias 30/04 e 01/05, com retirada, troca e outros serviços no Registro Geral(RG). Deixo meu
agradecimento ao Deputado Igor Normando, ao Presidente da Câmara Fábio de Almeida, ao Prefeito
Artemes Oliveira e ao secretário de Finanças Jean Bobsien pelo apoio a esta tão importante ação, pois
sabemos que muitas pessoas ainda não têm seu RG e muitos estão com problemas neste documento.
Essa será uma grande oportunidade. Teremos uma boa quantidade a oferecer aos nossos munícipes.
Agradeço também aos vereadores que cederão assessores para nos ajudar nesta ação. Boa noite a
todos!
2. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Cumprimento aos dois técnicos de enfermagem Rex e
Elielson, ao meu presidente Dênis Falcão, ao ex-vereador Ireudo Alves que também teve sua
contribuição nesta Casa e que está pretendendo retornar ao Legislativo, com certeza será bem vindo.
Minha fala é somente para fazer um agradecimento pelas rabetas que conseguimos ontem na capital
do estado com os nossos Deputados Chamonzinho e Hélio Leite. Eles com muita boa vontade
conseguiram esses benefícios ao nosso município e imediatamente fomos buscar. São deputados que
eu, Ver. Fábio, Francisco e Antonio iremos apoiá-los à reeleição, pois os mesmos tem contribuído
muito com o desenvolvimento do nosso município e sempre se colocaram à disposição, inclusive já
destinaram verbas parlamentar para obras em nossa cidade. A gente está buscando esses benefícios
para nosso município porque sabemos que muitos deputados tiveram votos do nosso povo, mas são
_______________________________________________________________________________________________
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

4
ESTADO DO PARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO

poucos que continuam a visitar e a trazer benfeitorias. As parcerias continuam e cada um de nós
temos mesmo que cobrar dos nossos deputados. Essas rabetas, sem dúvidas serão de grande valia.
Muito obrigado presidente pela condução dos trabalhos nesta Casa.
3. VER. RAILTON DA SILVA: Cumprimento o nosso amigo Ireudo Alves pela presença nesta Casa e
aos demais amigos que aqui vieram acompanhar nossa sessão. Parabenizo aos vereadores que
sempre estão buscando melhorias para nosso povo, como rabetas, ações de cidadania, tratores,
dentre outros benefícios. Hoje fomos novamente na área de assentamento dos agricultores rurais na
região do Distrito Canaã, Amanayé(Sarauá). Aqueles moradores estão com medo de perder suas
casas porque já tem o pedido de reintegração de posse, mas fomos levar algumas informações e
acima de tudo, o nosso sincero apoio. Hoje aprovamos o projeto de lei que irá beneficiar os nossos
servidores que é o reajuste salarial. Sabemos que a folha de pagamento vai aumentar, mas o nosso
Prefeito fez questão de conceder esse reajuste como forma de reconhecimento do tão importante
trabalho dessas classes que estão amparadas no projeto que acabamos de aprovar. Um abraço e
fiquem com Deus.
4. VER. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA: Quero aqui registrar a presença do ex-vereador Ireudo Alves,
que será sempre bem vindo. Agradeço as pessoas que nos acompanham pela live e a todos que se faz
presente nesta Plenária. Estivemos na capital do Estado em busca de benefícios para nossa população
e graças a Deus fomos contemplados com a concessão de rabetas, casamentos comunitários, dentre
outros benefícios. Hoje aprovamos o projeto sobre o reajuste salarial, é o aumento que queríamos,
não! Mas foi o que o Prefeito pôde oferecer e somos gratos por isso. O Deputado Hélio Leite ligou
hoje informando que irá enviar o recurso para a compra dos tabletes para os ACS e ACE, facilitando
assim o trabalho de cada um. Parabenizo o ver. Benício que amanhã estará trazendo uma ação de
retirada de RG e no final de semana 1.000 documentos como este, serão oferecidos aqui na câmara,
uma ação conseguida pelo Ver. Claudenor Alves através do seu Deputado Estadual Igor Normando.
Aproveitando a oportunidade venho pedir aos pais que assim como temos zelo com nossos
documentos pessoais, venho pedir que também zelem pela carteira de vacina dos vossos filhos e as
suas também. A gente, nas consultas que fazemos e quando iremos verificar no cartão de vacina
alguma pendência de vacina percebemos que esses documentos não são bem cuidados e muitas
vezes não conseguimos identificar os dados necessários para tais procedimentos. Agradeço aos
funcionários desta Casa pelos trabalhos que desenvolvem. Não me canso de agradecer a todos esses
funcionários, esse zelo só se dá por conta do compromisso e competência de cada um de vocês.
Venho aqui informar que na próxima sessão já teremos uma intérprete de libras onde a comunidade
surda será contemplada. A intenção é promover a inclusão dos surdos nas sessões ordinárias e
extraordinária deste Poder. No dia das mães vamos fazer sorteios de vários brindes. Ganhará quem
curtir e compartilhar mais a nossa página nas redes sociais. Uma abençoada noite a todos e fiquem
com Deus.
Nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. Fábio de
Almeida Souza, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convocou os Excelentíssimos Senhores
Vereadores e demais participantes, para a próxima Sessão Ordinária no dia 04 de maio de 2022, em
horário regimental.
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Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA
Presidente

Ver. EVANDRO DE LIMA SOUZA
1º Secretário

Ver. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA SA
2º Secretário
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10ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO LEGISLATIVO
Realizada em 27/04/2022
LISTA DE FREQUÊNCIA
Nº
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

VEREADORES

ASSINATURA

ANTONIO DOS SANTOS MENDES

BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA

CLAUDENOR ALVES DA SILVA

EVANDRO DE LIMA SOUZA

FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA

FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA

GILSON SOUSA DE OLIVEIRA

MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE

PAULO SÉRGIO DE ANDRADE

ROBSON MONTEIRO SANTIAGO

RAILTON DA SILVA
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