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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 

1º Período – 7ª Legislatura 

 
Data: 21/02/17 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:11h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Jandson Magalhães Conceição 

Secretariado:  Vereadores 1º Secretário – Arnaldo Correia Leite Júnior 
                                                2º Secretário – Robson Monteiro Santiago 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Adailton da Silva Reis 
02. Antonio dos Santos Mendes 
03. Benício da Conceição Braga 
04. Claudenor Alves da Silva    
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Jean Jaime Rodriguez Bobsien 
07. Maéllen de Souza Duarte 

 
Vereador Ausente: Gilson Sousa de Oliveira. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Mateus 6-36 e Mateus, 9-13 
 

EXPEDIENTES:  

 Ofício Nº 008/2017, do Sec. Municipal de Assistência Social, Sr. Demócrito Neto, 
convidando os Vereadores para participarem de uma reunião onde será apresentada a linha de 
crédito destinado ao financiamento da Casa Própria para funcionários, que será realizada no dia 
21/02/17, às 19hs no Ginásio Irineu Rodrigues de Farias. 

 Convite da Prefeita Katiane Cunha, para participarem do 1º Encontro de Lideranças 
Rurais, no dia 25/02, às 09hs no Galpão do Produtor Rural. 
 

1ª PARTE: DELIBERAÇÃO EM 1ª/ÚNICA VOTAÇÃO: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. Requerimento Nº 011 /17 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo a construção do 

Posto de Saúde da Comunidade Tucumã. 
Autor: Bom dia a todos. Em nome do presidente quero saudar todos os vereadores, 
funcionários e demais pessoas que está nos visitando. Esse requerimento foi aprovado em 2013, 
mas infelizmente não foi executado, por isso venho mais uma vez solicitar este benefício para 
assim garantir uma saúde de qualidade àqueles munícipes, haja vista que é uma antiga 
reivindicação dos moradores daquela comunidade. Espero ansioso que a Prefeita Katiane Cunha 
possa o quanto antes executar esse tão sonhado benefício, pois também irá beneficiar outras 
comunidades vizinhas. Peço o apoio dos nobres vereadores na aprovação desta matéria. 
Obrigado! 
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2. Requerimento Nº 010 /17, Ver. Jean Jaime Rodriguez Bobsien, requerendo a Construção 

de Escola na Comunidade Jauaroca. 
Autor: Bom dia a todos. Sabemos que Ipixuna do Para está no início do processo de mudanças, 
isso que foi proposto pela atual gestão e por isso é que devemos está atento e de mãos dadas 
para que muitas coisas não possam deixar despercebidas, como é o caso das pontes que estão 
necessitando urgentemente de reparos, uma já chegou até cair. Peço o apoio dos colegas 
vereadores na aprovação do meu requerimento que solicita a construção de uma escola para a 
comunidade Jauaroca. Tenho acompanhado de perto a realidade daquela escola, os alunos vêm 
sendo penalizados em relação à falta de um espaço adequado para estudar. Os mesmos 
estudam em um galpão de madeira, totalmente aberto e não oferece nenhuma comodidade 
para adquirir tais conhecimentos. No período do inverno o sofrimento é bem maior, pois a 
cobertura do galpão também não é de boa qualidade e por ser aberta a chuva se adentra e 
causa desconforto aos estudantes e ao professor. Com tudo isso, que me referir em relação ao 
espaço que é chamada de escola, venho requerer que o mais breve possível essa matéria possa 
ser executada pela gestão atual, com o intuito de garantir dignidade humana e possibilitar uma 
aprendizado de qualidade.  

Os Vereadores Antonio Mendes, Maéllen Duarte e Jandson Magalhães, 
parabenizaram o autor da matéria e pediram autorização para assinar juntamente com o 
Vereador autor do requerimento. 
 

3. Requerimento Nº 011/17 – Ver. Maéllen de Souza Duarte, requerendo que seja 
reestabelecido e ampliado o sinal de telefonia móvel(celular) no Distrito Canaã, assim 
como nas comunidades que compõem a Região do referido distrito. 

Autora: Bom dia a todos. Em nome do Sr. Presidente quero saudar a todos  e desde já agradeço 
a presença de cada um que hoje veio acompanhar nossos trabalhos. Agradeço a Deus por 
estarmos reunidos e principalmente pela realização da nossa primeira sessão ordinária do 
primeiro período legislativo. Em 2014 foi implantado o sinal de telefonia móvel no Distrito 
Canaã, mas ultimamente estamos sem esse tão importante meio de comunicação e nos 
sentindo prejudicados. Sabemos que o uso do celular não é um luxo, mas uma necessidade, 
inclusive não compareci em algumas sessões extraordinárias por falta dessa comunicação. Entro 
com esse pedido para que o quanto antes esse sinal possa ser reestabelecido naquela 
comunidade. Estou também pedindo a implantação também nas comunidades adjacentes, ou 
seja, nas comunidades polos. Desde já agradeço o voto favorável de cada vereador nesta 
matéria e agradeço o apoio de todos para que juntos possamos lutar pela melhoria de vida de 
nossos munícipes. 
 
Ver. Jandson Magalhães: Parabenizo a autora da matéria pela preocupação sobre o sinal da 
telefonia celular na comunidade do Distrito Canaã. Coloco-me a disposição para nos reunir e 
marcar uma agenda com os responsáveis por esse serviço e assim sanar esse problema. 
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2ª PARTE DA ORDEM DO DIA: Não houve  
 

PRONUNCIAMENTOS:  
1. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Bom dia a todos. Quero dá boas vindas aos 

nossos amigos que estão nos visitando e acompanhando nossos trabalhos como legisladores, 
sejam todos bem vindos e voltem sempre. Mais uma vez quero dizer que estou nesta Casa para 
somar com a administração municipal e o que depender de mim não medirei esforços para 
ajudar o nosso município a se desenvolver a cada dia mais. Meus amigos vereadores, estou aqui 
para ajudar cada um de vocês e peço que me ajudem nesta jornada na qual Deus me confiou 
juntamente com a população. Espero colaborar da melhor forma possível com os nossos irmãos 
que depositaram confiança em cada de um de nós. Desejo bom dia a todos e que Deus nos 
acompanhe sempre. 
 

2. VER. MAÉLLEN DE SOUZA DUARTE: Bom dia a todos. Hoje com a graça de Deus estamos 
iniciando nossos trabalhos do primeiro período Legislativo. Que possamos pedir a proteção de 
Deus e muita sabedoria para trabalhar da melhor forma possível para o nosso povo que tanto 
almejam melhores condições de vida. Esperamos que possamos estar de mãos dadas pelo nosso 
povo, pois nossa bandeira hoje é Ipixuna do Pará. Agradeço a plenária que hoje está aqui 
prestigiando nossos trabalhos e espero que possam vim sempre nos visitar e assistir nossas 
sessões. Hoje enquanto vereadora venho me dirigir ao nosso presidente para que leve ao 
conhecimento da Prefeita Municipal a situação da ambulância do Distrito de Canaã que está 
sendo retirada de lá por muitos dias para a sede do município para levar paciente até a Capital 
do Estado. Entendo perfeitamente a necessidade, mas sabemos que nosso povo também 
precisa desse veiculo diariamente na comunidade. Finalizo desejando um dia de bênçãos e que 
amanhã possamos está novamente exercendo nossos trabalhos nesta Casa. Obrigada. 

 
3. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Bom dia a todos. Parabenizo os companheiros que 

apresentaram requerimento neste dia. É uma iniciativa eficaz, pois irá beneficiar o nosso povo. 
Em relação à ponte da comunidade 21, no meu ponto de vista é uma prioridade e peço que o 
quanto antes possa ser feito os devidos reparos para assim melhor a trafegabilidade do nosso 
povo. Somos parceiros e vamos juntos trabalhar pela nossa população, muito obrigado. 

 
4. VERADOR JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN: Bom dia a todos. Estou nesta missão muito 

além de somente aprovar projetos e requerimentos, mas também buscar parcerias junto aos 
nossos deputados que também foram eleitos por este município e tenho certeza que irão 
contribuir e ajudar esta administração. Tenho uns projetos muito bons e espero que o ao longo 
desse mandato eu possa está apresentado pela nossa prefeita. Agradeço a aprovação do meu 
requerimento e deixo aqui meu apoio em tudo que for para o desenvolvimento do nosso 
município e bem estar da nossa população. Bom dia a todos. 

 
5. VER. ADAILTON REIS DA SILVA: Quero saudar a todos os vereadores, funcionários e 
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demais pessoas que hoje estão aqui acompanhando nossos trabalhos. Minha fala é sobre a 
minha felicidade em estar nesta Casa como Parlamentar e sendo um dos representantes do 
povo. Há alguns dias estava aqui como ouvinte dessas sessões e hoje estou exercendo um 
mandato confiado por Deus e pelo povo, por isso é motivo de alegria e gratidão a Deus.  
Agradeço muito a Deus por essa oportunidade e espero retribuir ao povo com trabalhos e 
ajudando nosso município a se desenvolver cada vez mais. Sei que no início de mandato a gente 
se frustra por algumas situações que muitas das vezes não conseguimos atender, mas também 
entendemos que tudo é constituído por Deus e tudo é feito no devido tempo. Estive 
acompanhando algumas administrações de vereadores e via algumas situações que me 
entristeciam, pois muitos brigavam por mandatos e outras coisas que não condizia com a função 
de um vereador. Estou aqui para trabalhar e não para tramar contra nenhum vereador, pois sou 
amigo de todos e quero ter a amizade de cada um de vocês para que assim possamos fazer um 
belíssimo trabalho ao longo do nosso mandato. Sei que cada um de nós tem algo a ensinar e 
aprender. Com muita humildade deixo aqui registrado esse provérbio português: “Ninguém é 
tão pode pobre, que não possa dar, nem tão rico que não possa receber”. Meus amigos a 
humildade não estar na roupa que você veste, mas nas suas atitudes diante do próximo. 
Gostaria de pedir a compreensão para que nos ajude nesta legislatura, pois estamos aqui para 
aprender com a experiência dos vereadores que foram reeleitos. Hoje quero me dirigir ao 
Vereador Junior Biolab pela parceria que sempre teve com a gente, e dizer que muitas vezes 
acabamos julgando as pessoas sem antes conhecer, falo isso como experiência própria, uma vez 
que antes de conhecer o Ver. Júnior Biolab eu tinha uma visão errônea de sua pessoa, mas a 
partir do momento que começamos a trocar ideias e nos aproximar, pude perceber a pessoa 
que humilde e comprometida que Vossa Excelência é, e sempre muito disposto a ajudar as 
pessoas. Agradeço pela sua parceria e apoio. Vamos pedir muita sabedoria para que Deus nos 
abençoe e nos faça sempre pessoas capazes. Bom dia a todos. 

 
6. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Bom dia a todos. Agradeço a presença dos meus 

nobres pares, funcionários e demais pessoas que estão nesta plenária acompanhando nossos 
trabalhos. Hoje peço que nos visite sempre, isso nos fortalece para que a cada dia possamos 
desenvolver da melhor forma possível esta missão confiada por Deus e por vocês. Sei que vocês 
não vêm nesta casa com frequência, mas compreendam que é aqui vocês conhecerão de perto 
o que realmente é o trabalho do vereador. Por favor, não sigam meu exemplo de não participar 
das reuniões nesta casa, porque quando eu não era vereador tinha visão distorcida da função de 
um parlamentar, exatamente porque não participava e hoje vejo o quanto é importante à 
população acompanhar esse trabalho que aparentemente parece ser tão fácil, mas que na 
verdade é árduo, mas se Deus e o povo nos confiou é porque temos a capacidade de trabalhar e 
contribuir com o desenvolvimento da nossa querida Ipixuna. Hoje as comunidades já receberam 
benefícios através de requerimentos apresentados pelos nobres vereadores Maéllen Duarte, 
Claudenor Alves e Jean Jaime, mas com cabe ao executivo executar, claro, dentro do orçamento 
municipal. Estou muito feliz por esse momento e digo que assim como Deus me levou para a 
Igreja através de um pastor, foi Deus quem me trouxe para esta Casa. Parabenizo cada um de 
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vocês e vejo a parceria e o compromisso que cada um vem desempenhando como um agente 
político. Quero poder honrar com o que eu propus em cada residência que visitei ao longo de 
minha campanha, mesmo sabendo que a execução não cabe a cada um de nós, mas ao 
executivo. Estou atravessando por uma barreira nessa gestão, não por parte da prefeita e sec. 
especial de governo, mas por algumas pessoas que estão no governo. Não gostaria que 
fôssemos olhados diferentes por ter sido oposições, mas que eu seja olhado como um parceiro 
e amigo que quer trabalhar pelo povo. Quero apenas ser respeitado como um legislador que 
está preocupado com as causas sociais. Só tenho uma coisa a dizer: Ou a gente está inserido 
geral na base do governo ou a gente sai definitivamente desta base. Não queria falar com a 
prefeita para pedir uma gasolina, uma cesta básica, mas apresentar as demandas do nosso 
povo, porque nosso papel é levantar as demandas e levar ao conhecimento do executivo. 
Finalizo meu pronunciamento dizendo que estou aqui para contribuir e contem sempre com 
este amigo e parceiro. Minha contribuição é com a nossa população. Que Deus nos abençoe. 

 
7. VER. ARNALDO CORREIA L. JÚNIOR: Agradeço aos nobres pares que hoje estão conosco 

nesta nossa primeira sessão ordinária e aproveito a oportunidade para pedir autorização aos 
Vereadores que apresentaram matérias para que eu possa assinar juntamente com Vossas 
excelências, obrigado. 

 
8. VER. JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO: Bom dia aos meus nobres colegas vereadores, 

funcionários e amigos que hoje estão conosco acompanhando os trabalhos do dia. Agradeço 
mais uma vez aos meus ilustres pares que apresentaram suas demandas. Eu e a Ver. Maéllen 
apresentamos muitos requerimentos no mandato passado, uns foram executados e outros não, 
mas fizemos nossa parte enquanto legislador e preocupados com as causas sociais. Ver. Robson 
me sensibilizo com seu pronunciamento e entendo perfeitamente suas lamentações. Sei que 
não é fácil, porque lembro o quanto fui penalizado pela gestão passada, mas foi uma decisão 
minha em sair do governo, porque não concordava com algumas atitudes. Vejo com muito bons 
olhos a possibilidade de caminharmos juntos, pois a população espera muito do nosso mandato 
e por isso acredito que esta parceria legislativa vai permanecer. Meu conselho nobre ver. 
Robson é que sempre precisamos exercitar o diálogo e quando não estiver sendo suficiente a 
melhor forma é dialogar mais ainda. Sou muito grato à Vossas Excelências pela oportunidade 
que me deram em estar como ordenador de despesa nesta Casa e por isso quero zelar e fazer 
valer os votos confiados. Meu compromisso não é somente com a nossa população, mas com 
vocês vereadores no qual devo dar suporte para desenvolver suas atividades como legisladores 
e claro, manter sempre a transparência. O que eu puder ajudá-los eu irei fazer isso com muita 
humildade e gratidão. Coloco aqui a situação do andamento do processo licitatório para a 
compra dos móveis para os gabinetes de Vossas Excelências. Sabemos que para tudo exige um 
prazo e estamos agilizando para que o quanto antes os gabinetes estejam aptos a funcionar. 
Amanhã estarei com a equipe de trabalho desta Casa no setor financeiro no Tribunal de contas, 
recebendo orientações do Conselheiro César Colares, em relação às prestações de contas e 
sobre o Portal da transparência no qual o TCM/PA tem umas exigências no que diz respeito as 



 

 
 

 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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 
 

6 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
Realizada em 21/02/2017 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA 

 

Nº NOME ASSINATURA 

1.  ARNALDO CORREIA LEITE JÚNIOR  

2.  ADAILTON DA SILVA REIS  

3.  ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

4.  BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA  

5.  CLAUDENOR ALVES DA SILVA  

6.  FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  

7.  GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  

8.  JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN  

9.  JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO  

10.  MAÉLLEN DE SOUZA DUARTE  

11.  ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 

publicações de diversas matérias a serem publicadas no portal da transparência. Para finalizar 
quero agradecer a presença de todos e dizer que estou muito confiante com essa gestão e com 
todos os vereadores, porque tenho acompanhado de perto o empenho e compromisso de todos 
em estar buscando benefícios para nossas comunidades. Vou neste momento expor com muita 
alegria e satisfação alguns benefícios que já chegaram para o nosso a povo através dessa gestão 
que apesar de um mês e 21 dias de mandato já demonstrou o compromisso e respeito, ou seja, 
está acontecendo conforme a vontade do Senhor e acredito que se continuarmos nessa parceria 
nosso povo é quem ganha com isso, até porque fomos eleitos para representá-los e lutar por 
melhores condições de vida(leu relação de ações da gestão atual).  

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

o Senhores Vereadores e demais participantes para a próxima sessão no dia 22  de Fevereiro de 
2017. 


