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 34ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 

 
Data: 30/11/2022 

 
Início: 18:00hs 

 
Término:  19:59hs 

 
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. Paulo Sérgio de Andrade 
05. Robson Monteiro Santiago 
06. Railton da Silva 

 
Vereador ausente:  Mardônio Jhones Martins Duarte e Gilson Sousa de Oliveira 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago Filipenses 4, 10-13. 

EXPEDIENTES:  

 Justificativa do Projeto de Lei Nº 022/2022, de autoria do Ver. Railton da Silva, institui o Dia da 
Conscientização da Cardiopatia Congênita no Município de Ipixuna do Pará e dá outras 
providências. 

O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Fábio de Almeida agradeceu a presença do Professor Laudyson 
de Jesus e desejou boas-vindas. 

PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 022/2022, de autoria do Ver. Railton da Silva, institui o Dia da Conscientização 

da Cardiopatia Congênita no Município de Ipixuna do Pará e dá outras providências. 

1ª PARTE:  Discussão de proposições aptas à deliberação na 2ª Parte da Ordem do Dia:  
1. Requerimento Nº 183/2022 – Vereadores Francisco Valdeniso e Robson Santiago, para que 

proceda a construção do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Raimunda Maia, no Distrito 
Novo Horizonte. 

ver. Robson Santiago:  Boa noite a todos! Cumprimento os nobres vereadores, funcionários e amigos 
que estão nos acompanhando através do link. Professor Laudyson, em seu nome agradeço a presença 
de todos que vieram acompanhar esta sessão. Eu e o Ver. Francisco estamos apresentando esta 
matéria uma vez que a cada ano vem crescendo a demanda estudantil da Escola Municipal Raimunda 
Maia e com isso uma quadra poliesportiva torna-se fundamental, tendo o propósito de suprir a falta 
de um local adequado para as atividades da disciplina de educação física, assim como eventos 
culturais e demais datas comemorativas. Conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta 
matéria. Muito obrigado! 
Ver. Evandro de Lima: Parabenizo os vers. Robson Santiago e Francisco Valdeniso pela matéria 
apresentada. Informo que uma parte do recurso para a construção dessa quadra poliesportiva já está 
disponível na conta da prefeitura, sendo uma emenda do Deputado Eduardo Costa, e ele já sinalizou 
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que o segundo repasse ainda virá para que seja iniciada aquela tão sonhada obra. O recurso precisava 
vim ser vinculado a uma escola e veio para a escola Raimunda Maia. Fica meu apreço ao 
requerimento dos nobres vereadores e peço para assinar. 

2. Requerimento Nº 184/2022 – Ver. Railton da Silva, propondo a construção de 03(três) 
lombadas ao longo da Rodovia BR 010, no Km 92, nas imediações entre o Posto da PRF até uma 
ocupação ao lado da Vila São Cristóvão. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Apresento esse requerimento na esperança de sermos 
atendido. Já fiz uma ação conjunta com o vereador Robson sobre essa situação. Esses dias estive no 
DNIT solicitando exatamente esses pedidos, que são os redutores de lombadas no perímetro no qual 
citado no requerimento. Tenho certeza que se formos esperar somente por este órgão não 
executarão esse pedido a curto prazo, mas se haver uma parceria entre prefeitura e DNIT sem dúvidas 
esse requerimento será logo atendido. Os moradores tem cobrado constantemente que esses 
redutores de velocidade sejam construídos, evitando assim acidentes com pedestres e animais. Já foi 
constatado que muitos animais já morreram vítimas de atropelamento e para que não ocorra com 
pedestres é que estou requerendo a construção de 03(três) lombadas ao longo da Rodovia BR 010, no 
Km 92, nas imediações entre o Posto da PRF até uma ocupação ao lado da Vila São Cristóvão. Conto 
com o apoio dos meus colegas vereadores na aprovação desta minha humilde matéria. 

Os vereadores Robson Santiago e Evandro de Lima parabenizaram o autor da matéria e 
solicitaram autorização para assinar. 

3. Requerimento Nº 185/2022 – Ver. Antonio do Santos, requerendo a reforma e a ampliação da 
Escola Castelo Branco, na comunidade Quiandeua, obedecendo algumas benfeitorias 
solicitadas pelos profissionais da educação que trabalham na referida escola. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Em nome da minha assessora Carmem, saúdo a todos os 
presentes. Em visita a Escola Castelo Branco, observei as problemáticas e inclusive fui solicitado pelos 
funcionários para que fosse apresentado essas demandas para suprir as necessidades da referida 
escola, como uma forma de melhorar a qualidade de ensino dos alunos e professores. Agradeço a 
reforma que foi feita na referida escola, mas deixou a desejar em relação a questão dos banheiros e 
reparos na fossa. Conto com o apoio dos nobres pares, ajudando a aprovar e que o gestor possa 
executar esses pedidos. Obrigado! 

4. Requerimento Nº 186/2022 – Ver. Claudenor Alves, requerendo a construção do Centro 
Cultural do Município de Ipixuna do Pará. 

Autor da matéria: Boa noite a todos! Em nome do professor Laudyson cumprimento os professores 
que aqui vieram acompanhar nosso trabalho. Sejam sempre bem vindos a esta Casa e podem contar 
com o nosso apoio em busca da resolução da causa na qual entendemos que é um direito de vocês. 
Na defesa desta matéria, tenho certeza que com a construção desse centro cultural, os artistas dos 
nosso município ganharão um espaço digno para seus eventos, pois sempre são realizados em locais 
improvisados. Desde já conto com o apoio de cada vereador, votando voto favorável a esta matéria. 
Muito obrigado! 

O Ver. Robson Santiago contribuiu na discussão da matéria e pediu autorização para assinar. 
5. PARECER CONJUNTO 012/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 

Orçamentos, opinando favorável à aprovação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 
02/2022, de todos os vereadores do Poder Legislativo Municipal, Acrescenta o art. 119-A e os § 
1º, § 2º, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º, § 8º, § 9º, § 10º, § 11º e § 12º à Lei Orgânica do Município 
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de Ipixuna do Pará, para instituir o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução 
orçamentária e financeira da Programação incluída por emendas individuais e coletivas do 
Legislativo Municipal. 

Ver. Fábio de Almeida: Esta proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal, estava tramitando nas 
comissões e hoje está sendo apresentada para a sua 1ª votação. A mesma trata de uma emenda 
impositiva e que a partir de agora, que por menos que seja o percentual, algumas obras passarão 
nesta Casa antes da sua execução. Iremos poder indicar com o percentual do dinheiro arrecadado 
pelo município. Acho de grande importância e é um grande avanço que estamos dando, pois a gente 
percebe que tem municípios com arrecadação bem maiores que o nosso e fazem obras maiores 
também. Iremos em comum acordo sugerir qual obra será feita e qual comunidade será atendida de 
acordo com sua necessidade.  

6. PARECER CONJUNTO 011/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamentos, opinando Proposta Emenda à Lei Orgânica Nº 01/2022, dos Vereadores do Poder 
Legislativo, Institui como direitos sociais dos Vereadores da Câmara Municipal de Ipixuna do 
Pará: 13º(décimo terceiro) subsídio e o gozo de férias anuais remuneradas, acrescentando o 
art. 51-A e seus §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Orgânica Municipal, e dá outras providências. 

2ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação:  O Plenário VOTOU E APROVOU: 
1. Requerimento Nº 183/2022 – Vereadores Francisco Valdeniso e Robson Santiago. 
2. Requerimento Nº 184/2022 – Ver. Railton da Silva 
3. Requerimento Nº 185/2022 – Ver. Antonio do Santos. 
4. Requerimento Nº 186/2022 – Ver. Claudenor Alves. 

Os Requerimentos receberam aprovações unânimes. 
5. PARECER CONJUNTO 012/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 

Orçamentos, opinando favorável à aprovação em 1º Turno da Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica Nº 02/2022, de todos os vereadores do Poder Legislativo Municipal, Acrescenta o 
art. 119-A e os § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º, § 8º, § 9º, § 10º, § 11º e § 12º à Lei 
Orgânica do Município de Ipixuna do Pará, para instituir o orçamento impositivo e dispõe 
sobre a execução orçamentária e financeira da Programação incluída por emendas 
individuais e coletivas do Legislativo Municipal. 

O Parecer Conjunto Nº 012/2022 e a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 02/2022 foram 
aprovados em bloco e em 1º Turno, sendo que a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 02/2022 
seguirá para votação em 2º Turno. 

6. PARECER CONJUNTO 011/2022, das Comissões de Justiça e Redação de Leis e de Finanças e 
Orçamentos, opinando Proposta Emenda à Lei Orgânica Nº 01/2022, dos Vereadores do 
Poder Legislativo, Institui como direitos sociais dos Vereadores da Câmara Municipal de 
Ipixuna do Pará: 13º(décimo terceiro) subsídio e o gozo de férias anuais remuneradas, 
acrescentando o art. 51-A e seus §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Orgânica Municipal, e dá 
outras providências. 

O Parecer Conjunto Nº 011/2022 e a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 01/2022 foram 
aprovados em bloco e em 1º Turno, sendo que a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 01/2022 
seguirá para votação em 2º Turno. 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. RAILTON DA SILVA:  Em relação ao Projeto de Lei que apresentei hoje foi pensando em 
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algumas famílias que tem um ente querido com problema de cardiopatia congênita, inclusive em 
visita a senhora Maria Raimunda, conhecida como Marion – Distrito Novo Horizonte, descobri que ela 
tem uma filha com esse problema e precisamos buscar meios para ajudar não somente essa pessoa, 
mas outras que tem em nosso município com este mesmo problema de saúde, informação da 
enfermeira Cibele. Esse é o primeiro passo, atendendo Dona Marion e percebendo a importância de 
aprovarmos esse projeto é que resolvi compartilhar com Vossas Excelências e apresentá-lo nesta 
Sessão. A gente precisa fazer um estudo e discutir mais esse projeto para futuramente ajudar as 
famílias que tem esse tipo de problema. Parabenizo o professor Laudyson e aos demais professores 
que estão conosco nesta sessão. Antes desta sessão estivemos reunidos com os representantes do 
SINTEP e alguns educadores do nosso município. Ouvimos atentamente suas angústias e 
reivindicações. Podem ter certeza que o que for da competência desta Casa, iremos contribuir para 
que tudo seja resolvido, mas deixo claro que tem situações que não depende de nós e que precisamos 
ser compreensíveis, mas o que de depender de nós e for bom para os professores e demais 
categorias, podem contar com a gente. Lembro que quando foi para conceder aumento salarial para a 
categoria da saúde, fizemos uma conversa minuciosa com o executivo e graças a Deus o projeto 
chegou nesta Casa e foi aprovado, e mesmo eu, fazendo essa ponte de apoio, fui o mais massacrado 
nas redes sociais, mesmo assim continuo fazendo o meu papel de representante do povo e meu 
mandato continuará à disposição. Parabéns professores pela luta em prol da Classe. 

2. VER. FÁBIO DE ALMEIDA:  Agradeço aos professores que estão conosco nesta sessão e aos 
nossos amigos que estão nos acompanhando pelo link de transmissão. Aproveitando a oportunidade 
e em relação ao que o nobre vereador Railton falou, também quero agradecer em nome do professor 
Laudyson, aos demais professores que estiveram reunidos conosco, antes desta sessão. Estamos aqui 
para apoiar esta classe e a mesma resposta que vocês querem é a mesma que também queremos, e 
que o bem comum prevaleça. Nas nossas discussões vocês observaram sobre as nossas conclusões e 
no meu ponto de vista isso parece ser uma “queda de braço”, mas precisa ser resolvido essa situação, 
pois quem perde com tudo isso são nossos alunos, uma vez que os mesmos tiveram um grande atraso 
no ensino no período da pandemia, mesmo que as escolas tentaram levar uma aprendizagem 
diferenciada, mas não foi a mesma coisa de estar em sala de aula. Entendo perfeitamente que a 
última forma que vocês encontraram para resolver a situação foi entrar de greve. Tenho certeza que é 
difícil para vocês educadores ter que agir dessa forma. Sabemos que vocês têm algumas respostas, 
mas nada que comprove a legalidades, ou seja, nada assinado. Hoje nos reunidos com os professores 
e já ficou marcado uma nova reunião para podermos saber o que foi resolvido com o executivo em 
relação as reivindicações da categoria da educação. Estamos fazendo a nossa parte e quero que 
entendam que não depende de nós o pagamento de vocês, a gente não executa nada que é aprovado 
nesta Casa, mas estamos para dá o apoio necessário. Caso o projeto chegue aqui, não tenham dúvidas 
que vamos analisar e se for para beneficiar a classe, seremos sim de parecer favorável. Participamos 
da primeira negociação e não tenho dúvidas que se precisar do nosso apoio, vamos estar novamente 
para dialogar com o prefeito sobre o assunto. 

 
Nada mais havendo a ser discutido na sessão, o Exmo. Sr. Presidente em exercício, Ver. 

Claudenor Alves convocou os Senhores Vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária no 
dia 07 de dezembro 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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34ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
2º PERÍODO LEGISLATIVO 
Realizada em 30/11/2022 

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  

 


