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3ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Remota/Virtual DE 23 DE JUNHO DE 2020 
1º Período Legislativo – 7ª Legislatura 

 
Data: 23/06/2020 

 
Início: 09:15h 

 
Término: 10:00hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

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

01. Arnaldo Correia Leite Júnior 
02. Antonio dos Santos Mendes  
03. Benício da Conceição Braga 
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Nazarino Alves da Silva 
06. Maéllen de Souza Duarte 

 
 
Vereadores Ausentes:  Adailton da Silva Reis, Claudenor Alves da Silva, Gilson Sousa de Oliveira 
e Robson Monteiro Santiago. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereadora Maéllen de Souza Duarte, Salmo 92,1:15. 
 
EXPEDIENTES:  

 Ver. Jean Jaime: Justificou as ausências dos vereadores Adailton da Silva Reis e Gilson 
Sousa de Oliveira (encontram-se com problemas de saúde e impossibilitados de acompanhar a 
sessão), Claudenor Alves da Silva( agenda no interior do município com comunitários) e Robson 
Monteiro Santiago( dando assistência a um paciente que precisou se deslocar a outro 
município para atendimentos médicos). 

As justificativas foram colocadas em discussão e em seguida foram aprovadas sem 
nenhuma objeção. 

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

1. Requerimento Nº 026/2020 – Ver. Maéllen de Souza Duarte, requerendo a troca da 
Caixa D’água do Bairro Vila das Palmeiras(Canaã), além da estrutura da mesma caixa, para 
garantir seu pleno funcionamento. 
2. Requerimento Nº 027/2020 – Ver. Maéllen de Souza Duarte, requerendo a construção 

do muro da UBS “ Manoel de Jesus Queiroz”, no Bairro Vila das Palmeiras(Canaã). 
Autora da matéria: Cumprimentou o Exmo. Sr. Vereador-presidente, em exercício Jean Jaime, 
demais vereadores e os funcionários Nonato e Valdelina. Em seguida fez a justificativas de suas 
matérias, frisando da importância de o Poder Público municipal executá-las, uma vez que a Vila 
das Palmeiras, assim como as demais comunidades precisam ser melhor assistida pelos 
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administradores. Pede que o quanto antes a caixa d´água daquela comunidade seja trocada, 
pois a mesma encontra-se com vazamento e ainda, que proceda a construção da estrutura de 
sustentação da caixa em referência, evitando o desperdício de água e mantendo a normalização 
do seu abastecimento para todas as famílias. Em relação ao Requerimento Nº 027/2020 que 
trata do muro da USB, informou que a Unidade Básica de Saúde fica próximo de bares e 
comércios, com isso facilita o acesso de pessoas no período da noite para usar as paredes como 
banheiro, dentre outras situações. A UBS é recém inaugurada, mas ainda se encontra 
desprotegida, ficando aquele espaço público vulnerável a invasões de pessoas e animais, assim 
como para outros fins. Finalizou agradecendo pelo apoio ao requerimento e rogando a Deus 
que suas matérias sejam executadas. 
 
Ver. Jean Jaime: Parabenizou a autora das matérias e disse que desde a inauguração da UBS da 
Vila das Palmeiras foi uma de suas preocupações a questão do muro, pois há um bar bem na 
esquina dessa unidade de saúde e isso dá condições para usarem para outros fins. Dirigiu-se a 
Vereadora Maéllen e pediu para subscrever em suas matérias por entender da importância dos 
pedidos para a Comunidade Vila das Palmeiras. 
 

3. Requerimento Nº 028/2020 – Ver. Nazarino Alves da Silva, requerendo para o Bairro 
Novo da Travessa 13(Comunidade Santo Antonio): Perfuração de um Poço Artesiano, 
Instalação da rede de abastecimento de água; Rebaixamento da rede de energia elétrica, 
possibilitando o fornecimento de energia nas residências do local. 

Autor da matéria:  No uso da palavra disse se sentir feliz em poder participar da sessão, uma 
vez que foi acometido pelo novo Coronavírus e encontrava-se impossibilitados de exercer suas 
atividades como legislador. Agradeceu as orações e o carinho de cada vereador. Em seguida 
apresentou seu requerimento e pediu o apoio dos vereadores na aprovação, uma vez que a 
Comunidade Santo Antonio apesar de existir há vários anos ainda permanece sem alguns 
investimentos do Poder Público, havendo a necessidade de se implantar medidas que visem a 
permanência do homem do campo. 

O Vereador Jean Jaime parabenizou o autor da matéria e pediu autorização para 
assinar. 

4. Requerimento Nº 029/2020 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo que o Poder 
Executivo acione a Secretaria Municipal de Obras para que proceda a limpeza e 
terraplanagem das ruas do Bairro Açaizal, na sede do Município. 

Autora da matéria: Cumprimentou seus Nobres Pares vereadores e fez um relato da situação 
que se encontra as ruas do Bairro Açaizal, frisando que as fortes chuvas ocorridas desde o início 
do ano, tem causado estragos e a com a falta de manutenção tem contribuído para o acúmulo 
de lixo e mato nas referidas ruas, motivo pelo qual requerer do Poder Público a limpeza de 
todas as ruas, bem como a terraplanagem das mesmas, melhorando o fluxo de veículos e 
pessoas que por ali transitam diariamente. 

 
 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:   Sem matérias para a Ordem Do Dia. 
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PRONUNCIAMENTOS:  

1. Ver. FÁBIO DE ALMEIDA SOUSA: Dirigiu-se ao presidente em exercício, ver. Jean Jaime 
e perguntou dos encaminhamentos da reunião com o Secretário Municipal de Educação 
Sr. Wellington Carvalho, pois continua preocupado com algumas situações e que 
precisam ser esclarecidas. Mais uma vez parabenizou as escolas pelas aulas online que 
muitos alunos estão tendo a oportunidade de participar, inclusive suas filhas, mas 
lamenta que muitos alunos não estão tendo esse mesmo atendimento por falta de 
melhores condições de acesso as redes sociais. Outra de suas preocupações é sobre o 
possível retorno das aulas no segundo semestre, quais as providências estão sendo 
tomadas para o retorno desses alunos? Finalizou agradecendo a Deus pelo dia de 
trabalho e pela oportunidade de continuar trabalhando em prol da população. 

2. Ver. JEAN JAIME:  Parabenizou o Ver. Fábio pela preocupação em relação ao impacto da 
pandemia na educação brasileira e disse que essa preocupação é de todos os vereadores, 
pais e professores, principalmente sobre o retorno dessas aulas. Uma delas é sobre a 
estrutura das escolas. Será que realmente estarão preparadas para receber essa 
clientela? Uma vez que todos são conhecedores dos inúmeros problemas que as escolas 
tem em relação ao espaço físico. Muitas escolas estão precisando urgentemente de 
reformas. Informou que a reunião será marcada para às 11hs do dia 30 de junho de 2020, 
presencial na no Plenário da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, tendo os cuidados 
necessários de higienização e distanciamento. Caso ocorra algum imprevisto de dia e 
horário, será avisado aos demais vereadores, concluiu o vereador. 

 
 

Nada mais havendo a tratar na presente Sessão Ordinária remota/virtual, o Exmo. Sr. 
Presidente, em exercício Ver. Jean Jaime declarou encerrado os trabalhos do dia agradecendo 
a participação de todos. 



 
      CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
ESTADO DO PARÁ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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 

 
 

3ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA remota/virtual 
Realizada em 26/06/2020 

 
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  

 


