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1ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Remota/Virtual DE 09 DE JUNHO DE 2020 
1º Período Legislativo – 7ª Legislatura 

 
Data: 09/06/2020 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 11:15h 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Jean Jaime Rodriguez Bobsien 
 
Presentes ainda os Vereadores:  

01. Arnaldo Correia Leite Júnior 
02. Adailton da Silva Reis 
03. Benício da Conceição Braga 
04. Claudenor Alves da Silva  
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Gilson Sousa de Oliveira   
07. Maéllen de Souza Duarte 
08. Robson Monteiro Santiago 

 
O Exmo. Sr. Presidente Ver. Gilson Sousa de Oliveira encontrava-se impossibilitado de 

presidir os trabalhos do dia por está em recuperação após ter sido infectado pelo Coronavírus, 
mas fez questão de participar da referida Sessão Ordinária remota/virtual. 
 
Vereadores Ausentes:  Antonio dos Santos Mendes e Nazarino Alves da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Salmo 139, 1:4. 

 
O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Gilson Sousa de Oliveira agradeceu a participação dos 

vereadores e aos funcionários pela organização da Sessão Ordinária remota/virtual. 
 
EXPEDIENTES:  

 ATO DA MESA Nº 01/2020, Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de 
prevenção à infecção e à prorrogação do Coronavírus – COVID-19 – no âmbito da Câmara 
Municipal de Ipixuna do Pará. 

 Ver. Fábio de Almeida: Justificou as ausências dos vereadores Antonio dos 
Santos(encontra-se no interior do município e sem acesso à internet) e Nazarino Alves da Silva( 
em tratamento da COVID-19). 

As justificativas após serem colocadas em discussão receberam aprovação unânimes. 
 

 
1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 

1. Requerimento Nº 019/2020 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo adicional de 
40% para servidores da saúde que estão no enfrentamento direto do COVID-19. 
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2. Requerimento Nº 020/2020 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a aquisição de 
uma ambulância para a Vila Genésio e localidades adjacentes. 

autor das matérias:  O vereador autor da matéria disse que são dois requerimentos voltados à 
área da saúde devido ao COVID-19 e que acha justo que ocorra esse adicional aos servidores da 
saúde que estão no enfrentamento a essa pandemia, muitas vezes correndo o risco de 
contaminação e que todos os dias estão acompanhando pacientes com suspeita de 
Coronavírus. Os mesmos não medem esforços para acompanhar, independente de dias da 
semana estão sempre à disposição. Relatou que o outro requerimento que solicita uma 
ambulância para Vila Genésio se deu por saber que os pacientes com suspeitas de Covid-19 
estão sendo transferidos em carros normais e os riscos de contaminação à outras pessoas é 
muito grande. Se aquela Vila fosse agraciada com essa ambulância seria de grande importância. 
O vereador finalizou agradecendo e pedindo apoio nas matérias apresentadas. 
Ver. Robson Santiago:  Parabenizou o autor da matéria e disse que tem acompanhado nos 
noticiários e redes sociais, o empenho e dedicação da equipe de saúde no tratamento dos 
pacientes a COVID-19. Em nome do Ver. Fábio de Almeida, que é enfermeiro no município de 
Ipixuna do Pará, parabenizou todos os profissionais da saúde, mesmo sabendo que ainda há 
muitas críticas, mas que a população é assim mesmo, concluiu o vereador. 
 

Os Vereadores Benício da Conceição Braga e Gilson Sousa de Oliveira, parabenizaram 
o autor da matéria e teceram elogios ao mesmo. 

3. Requerimento Nº 021/2020 – Ver. Robson Monteiro Santiago, requerendo a aquisição 
de uma caixa D’água e construção de estrutura(base) da mesma na comunidade São 
Francisco. 

Autora da matéria: Agradeceu a Deus pela oportunidade de estarem reunidos, mesmo sendo 
de forma remota/virtual disse sente-se feliz em continuar exercendo uma das funções de 
vereador que é solicitar do executivo melhorias para as comunidades e população em geral. Em 
seguida relatou que na comunidade São Francisco já existe o abastecimento de água, porém a 
base da caixa d’água encontra-se comprometida pela ação do tempo correndo risco para a 
população, principalmente para as crianças, pois é um local amplo e as mesmas aproveitam o 
espaço para brincar. Finalizou solicitando dos seus nobres colegas vereadores que o ajudasse 
na aprovação do requerimento de sua autoria. 

O Vereador Gilson Sousa, parabenizou o autor da matéria e pediu autorização para 
subscrever por entender que há muito tempo esse pedido vem sendo requerido para aquela 
comunidade. 
 

4. Requerimento Nº 022/2020 – Ver. Gilson Sousa de Oliveira, requerendo a construção 
da torre a consequente implantação de telefonia celular na Comunidade Balalaica. 

autor da matéria:  Cumprimentou seus colegas vereadores e em seguida parabenizou os 
funcionários da Casa Nonato e Valdelina pelo empenho e dedicação dos trabalhos no legislativo, 
estendendo o carinho e apreço aos demais funcionários. Na defesa da matéria falou que a 
mesma é de grande relevância para a comunidade Balalaica, onde irá oferecer meios que vão 
agilizar a comuicação entre as pessoas, contribuindo de forma significativa para a elevação da 
qualidade de vida dos moradores do Polo Balalaica. Finalizou agradecendo o apoio dos 
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vereadores na aprovação do seu requerimento e agradecendo a Deus pela oportunidade de ter 
condições de continuar solicitando melhorias para o município no qual foi eleito para bem 
representá-lo. 

A Vereadora Maéllen Duarte parabenizou o vereador autor do requerimento e pediu 
autorização para assinar na matéria. 

5. Indicação Nº 01/2020 – Ver. Jean Jaime Rodriguez Bobsien, sugerindo ajuda financeira 
aos Pequenos Comerciantes e Prestadores de Serviços Informais e aos formalizados 
como MEI(Micro Empreendedor Individual) que possuem estabelecimentos comerciais 
como: lojas, lanchonetes, salões de beleza, oficinas, serviços de manutenção dentre 
outros, na sede do município e nos distritos do município de Ipixuna do Pará. 

6. Indicação Nº 02/2020 – Ver. Jean Jaime Rodriguez Bobsien, sugerindo que seja feito um 
Projeto de Lei solicitando ao Poder Legislativo, autorização para a : Suspensão do 
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município e Suspensão dos 
pagamentos dos refinanciamentos de dívidas do município com a Previdência Social do 
período de 31 de março a 31 de dezembro de 2020(se houver). 
 
O Ver. Gilson Sousa, parabenizou o autor das indicaçõe0s e já antecipou seu voto 

favorável aos matérias em discussão. 
Em seguida o autor das matérias, ver. Jean Jaime fez uma explanação sobre a Indicação 

Nº 02/2020 que trata sobre o recolhimento das contribuições previdências patronais e falou da 
importância de ser apresentado o Projeto de Lei pelo executivo que trata da suspensão dos 
pagamentos dos mesmo nesse tempo de pandemia, uma vez que esses valores podem ser 
alocados no combate de enfrentamento a covid-19. 
 
 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:   Sem matérias para a Ordem Do Dia. 
 
 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. Ver. JEAN JAIME RODRIGUEZ: Informou que iria apresentar dois Projetos de Leis, mas 
foi orientado pelo jurídico da Casa que apresentasse as Indicações. O primeiro, a Casa 
poderá apresentar, mas o segundo não, é o executivo que deverá ter a atitude de 
encaminhar ao Legislativo. Os dois são embasados na Lei 173 e que já havia relatado que 
haveria a possibilidade cair um recurso ainda essa semana, e hoje esse recurso já se 
encontra disponível. Foi a primeira parcela das quatros que foram disponibilizadas ao 
nosso município. Esse recurso não é a compensação do FPM, mas um outro auxílio 
financeiro, falou o vereador.  

2. Ver. MAÉLLEN DUARTE:  Parabenizou os vereadores que apresentaram matérias na 
referia Sessão Ordinária e em seguida agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e 
que Ele pudesse restabelecer a saúde dos vereadores que foram infectados pelo novo 
Coronavírus e que estão em recuperação. Em seguida falou que como representante da 
comissão de educação no Poder Legislativo, gostaria de saber como ficará a questão do 
kit da merenda aos alunos, uma vez que foi iniciado e até a presente data não foi 
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entregue novamente. Solicitou ao presidente, em exercício Ver. Jean, que entrasse em 
contato com o executivo para que os vereadores pudessem participar do planejamento 
desse recurso dentro das secretarias municipais, já que as mesmas como a Secretaria de 
Assistência Social têm seus projetos. Nós enquanto representantes precisamos saber, 
para podermos divulgar com mais precisão para as pessoas. Com certeza os munícipes 
saberão dos recursos destinados a este município e se não tivermos informações das 
aplicações dos mesmos o que vão pensar dos vereadores? Temos que está munidos de 
informações e para isso precisamos participar desse planejamento e onde serão 
aplicados esses recursos. Falou a vereadora. Como representante da comissão de 
educação, sugeriu ainda que a Câmara convocasse o secretário municipal de educação 
para informar como está sendo pensado a questão da merenda aos alunos, o retorno 
das aulas, e principalmente como está sendo pensado na estruturação das escolas para 
receber os alunos, enfim, que haja essa parceria, concluiu a vereadora.  

3. Ver. GILSON SOUSA: Parabenizou os vereadores que apresentaram matérias e 
agradeceu pelos votos recebidos em seu requerimento que irá beneficiar a Comunidade 
Balalaica. Em seguida, sugeriu que a Câmara convocasse cada secretário para participar 
de vídeos conferências, para saber o que cada secretaria está fazendo de ações para a 
população nesse tempo de pandemia. A verdade é que os vereadores possam está sendo 
informados, pois são dos vereadores que a população cobra constantemente 
informações e para isso precisam está munidos dessas informações, finalizou o vereador. 

 
Nada mais havendo a ser deliberado na presente sessão, o Exmo. Sr. Presidente, em 

exercício Ver. Jean Jaime declarou encerrado os trabalhos do dia e convidou os Exmos. 
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária remota/virtual, no dia 16 de junho de 
2020, às 09hs pelo aplicativo Zoom. 
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1ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA remota/virtual 
Realizada em 09/06/2020 

 
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.  
MAÉLLEN DE SOUZA DUARTE  

10.  
NAZARINO ALVES DA SILVA  

11.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 


