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2ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Remota/Virtual DE 16 DE JUNHO DE 2020 
1º Período Legislativo – 7ª Legislatura 

 
Data: 16/06/2020 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:15h 

 
Local: Plenário da Câmara 

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

01. Antonio dos Santos Mendes  
02. Benício da Conceição Braga 
03. Claudenor Alves da Silva  
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Maéllen de Souza Duarte 
06. Robson Monteiro Santiago 

 
 
Vereadores Ausentes:  Adailton da Silva Reis, Arnaldo Correia Leite Junior, Gilson Sousa de 
Oliveira e Nazarino Alves da Silva. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Claudenor Alves da Silva, Salmo 130, 1:5. 

 
 

EXPEDIENTES:  
 Ver. Jean Jaime: Justificou a ausência dos Vereadores: Gilson Sousa de Oliveira( 

encontrava-se  na Capital do Estado realizando consultas e exames e acompanhando sua esposa 
em tratamento de saúde), Arnaldo Correia Leite Junior e Adailton da Silva Reis( estavam fora 
do município resolvendo assuntos de interesse do município de Ipixuna do Pará). 

As justificativas após serem colocadas em discussão receberam aprovações unânimes. 
 

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

1. Requerimento Nº 023/2020 – Ver. Claudenor Alves da Silva, requerendo recuperação 
asfáltica da Avenida Nicodemos, de acesso aos residenciais Cunha e Okajima. 

Autor da matéria: Disse que para quem conhece, a Avenida Nicodemos dá acesso a Zona Rural 
e aos Bairros Residencial Cunha e Okajima, mas o asfalto não está em boas condições de 
tráfego, por isso requer que o poder público faça essa recuperação o quanto antes, garantindo 
assim uma melhor acessibilidade para que nem necessita utilizar aquela estrada, Finalizou 
pedindo o apoio dos vereadores na aprovação. 

2. Requerimento Nº 025/2020 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo a 
disponibilização do prédio público onde funcionava a Agência Banpara, para sediar as 
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instalações do SINE, da CDL, da Diretoria de Indústria e Comércio e a Associação Comercial 
de Ipixuna do Pará. 

Autor da matéria:  Dirigiu-se aos vereadores relatou da importância de ceder o espaço público 
informado no requerimento e em seguida pediu apoio na aprovação. 
Ver. Jean Jaime:  Parabenizou o Ver. Fábio pela preocupação do espaço para o funcionamento 
de algumas secretarias, inclusive de Indústria e Comércio que funciona em espaços onde estão 
sendo atendido outras secretarias. Reconhecemos o trabalho incansável do Dênis Falcão a 
frente dessa secretaria e tem demonstrado boa vontade para trabalhar, mas o que se percebe 
é a falta de apoio que muitos secretários não têm, inclusive ter seu próprio espaço para melhor 
atender a população, concluiu o vereador. 
Ver. Antonio dos Santos:  Parabenizou os Vereador Claudenor Alves da Silva e Fábio de Almeida 
Souza pelos requerimentos apresentados e em seguida pediu autorização para assinar nas 
matérias apresentadas. 
 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Sem matérias para a Ordem Do Dia. 
 
 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. Ver. NAZARINO ALVES: Agradeceu a Deus pela sua recuperação do covid-19 e pelas 
orações dos amigos e família no momento bem delicado que passou quando foi 
infectado pelo Coronavírus, mas que sempre buscou em Deus força e fé para superar. 
Em seguida parabenizou os vereadores que apresentaram matérias. 

 
2. Ver. ROBSON SANTIAGO: No uso da palavra agradeceu a Deus por mais um dia de 

trabalho e pelos requerimentos dos vereadores Claudenor Alves da Silva e Fábio de 
Almeida Souza. Em seguida falou da insatisfação em relação a algumas solicitações feitas 
ao executivo e com isso está prejudicando sua saúde, por estar se preocupando com 
certas publicações que o deixa triste e envergonhado, pois a falta de parceria do 
executivo para com o Poder Legislativo é visível, falou o vereador. Falou dos inúmeros 
requerimentos que já foram aprovados e que acredita que muitos deles não são lidos 
pela gestão atual. Disse ainda que dessa forma fica difícil defender a gestão atual, uma 
vez que precisam está respaldados de informações verdadeiras, caso contrário passarão 
vergonha e isso o vereador não aceita e não compactua. Para finalizar disse que seu 
pronunciamento é de indignação, porque o executivo não os dá uma devolutiva de seus 
pedidos, inclusive situações tão simples de serem resolvidas não dão um retorno. Muitas 
críticas chegam às redes sociais são exatamente porque o Poder Executivo não tem esse 
feedback com os vereadores. Se as conversas acontecessem antes de chegar as redes 
sociais a situação seria bem diferente. Tudo isso prejudica o mandato dos vereadores e 
principalmente daqueles que querem pleitear uma reeleição. Pediu as bênçãos de Deus 
sobre todos os vereadores e seus familiares e findou seu pronunciamento. 

3. Ver. FÁBIO DE ALMEIDA: Agradeceu a Deus pela realização de mais uma Sessão 
Ordinária remota/virtual. Em seguida fez um relato sobre a situação da Convid-19 em 
Ipixuna do Pará e uma de suas preocupações é o retorno das aulas. O que a rede de 
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ensino está pensando para receber esses alunos? Como será esse retorno? Falou que 
está feliz pelos vídeos aulas que suas filhas estão tendo. Elas e muitos outros alunos 
estão sendo atendidas, mas fica triste e se preocupa porque esse mesmo atendimento 
não está chegando em muitos alunos da rede de ensino, pois não tem acesso à internet 
e muitos alunos nem celular possuem. Para finalizar pediu ao Presidente, em exercício, 
Ver. Jean Jaime que junto com a Mesa Diretora convoque o Secretário Municipal de 
Educação para uma reunião presencial, para falar sobre o planejamento de ensino nesse 
tempo de pandemia e principalmente sobre o retorno das aulas. 
 

4. Ver. JEAN JAIME: Iniciou seu pronunciamento agradecendo pela participação dos 
vereadores. Em Nome da vereadora Maéllen disse que espera que no próximo mandato 
a câmara seja composta por mais mulheres e que certamente irão bem representar a 
categoria feminina. Em seguida agradeceu ao Ver. Antonio dos Santos pela participação 
na sessão e que entende que nesse período estava na comunidade Quiandeua, mas que 
todos estavam sentindo sua falta. Dirigiu-se ao Ver. Nazarino Alves, desejando saúde e 
repouso para se recuperar bem da Convid-19. O certo é  continuarmos no 
distanciamento social e sair só se for necessário e tomando todos os cuidados, pois o 
aumento de infectados está muito grande e se a população não tomar os cuidados 
necessários, todos continuarão sofrendo com essa pandemia. Na sequência enfatizou 
sobre a reunião que houve entre os vereadores e o secretário de saúde. Relatou que o 
que foi explanado, os vereadores já tinham conhecimento. O secretário Jandson 
Magalhães é nosso amigo e também vereador licenciado, mas temos que ser verdadeiros 
e não mentir diante dos fatos. O que entendi é que está tudo bem e que a oposição pode 
continuar criticando. Na verdade, não está tudo bem, estou sendo verdadeiro e não me 
deixo levar pelas fofocas. Prezo sempre pela verdade e quem quiser se enganar que se 
engane, essa é minha opinião, finalizou o vereador. 

 
Finalizado os Pronunciamentos, 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 23 de junho de 2020, às 09hs pelo aplicativo 
Zoom. 
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2ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA remota/virtual 

Realizada em 16/06/2020 
 

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  

 


