
 
      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 
 

1 

 7ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2020 
2º Período Legislativo – 7ª Legislatura 

 
Data: 04/08/2020 

 
Início: 09:15hs 

 
Término: 09:47hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Jean Jaime Rodriguez Bobsien 
Secretariado:  Vereadores 1º Secretário – Maéllen de Souza Duarte 
                                                2º Secretário – Robson Monteiro Santiago 
 
Presentes ainda os Vereadores:  

01. Adailton da Silva Reis 
02. Arnaldo Correia Leite Junior 
03. Benício da Conceição Braga 
04. Claudenor Alves da Silva  
05. Fábio de Almeida Souza 
06. Nazarino Alves da Silva. 

 
Vereadores Ausentes: Antonio dos Santos Mendes e Gilson Sousa de Oliveira 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Robson Monteiro Santiago, Filipenses: 4:10-13 
 
EXPEDIENTES:  

 Ver. Benício da Conceição:  Bom dia meus nobres pares Vereadores e Vereadora! 
Justifico a ausência do Ver. Antonio dos Santos Mendes, uma vez que o mesmo ao sair para 
participar desta sessão, ocorreu um imprevisto. Conto com o apoio e a compreensão dos nobres 
pares na aprovação desta justificativa. Obrigado.  

 Ver. Jean Jaime:  Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa de Oliveira. Precisou ir 
a Capital do Estado para resolver problemas de saúde de um munícipe, por isso não poderá 
participar desta sessão. Desde já espero contar com a compreensão dos senhores vereadores, 
muito obrigado e que possamos ter um abençoado dia de trabalho. 

As justificativas foram colocadas em bloco para serem discutidas e como nenhum 
vereador se manifestou, em seguida foram postas em votação. Aprovadas por unanimidades. 

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

1. Requerimento Nº 030/2020 – Ver. Maéllen de Souza Duarte, requerendo a realização 
do Asfaltamento do Bairro Evaldolândia, retomando a expansão asfáltica do Distrito Canaã. 

Autora da matéria: Bom dia a todos. Agradeço a Deus por estarmos reiniciando nossas Sessões 
Ordinárias presenciais no 2º Período Legislativo, com a graça de Deus. Estou apresentando este 
requerimento, por sinal, muito simples, mas de grande valia para os moradores do Bairro 
Evaldolândia. Hoje se tornou um grande bairro e está necessitando deste benefício, pois a 
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pavimentação asfáltica é uma das mais importantes obras de infraestrutura urbana, gerando 
grande satisfação aos moradores, o que já vem ocorrendo no Distrito Canaã. Conto com o apoio 
dos nobres pares na aprovação desta matéria. 

2. Requerimento Nº 031/2020 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo o retorno da 
Defensoria Pública ao Município de Ipixuna do Pará. 

 Autor da matéria: Peço neste requerimento o retorno da defensoria pública em nosso 
município. Já conversei com a Dra. Úrsula, em Paragominas e ela disse que o que falta é o 
município ceder um local para que este serviço possa ficar disponível à população. Desde já 
peço o apoio dos nobres pares na aprovação desta minha matéria. Obrigado. 
Ver. Maéllen Duarte: Parabenizo o autor da matéria pelo requerimento que é de suma 
importância para nosso município e principalmente para as pessoas mais carentes que tanto 
necessitam desse trabalho, inclusive os munícipes do Distrito Canaã que estão necessitando de 
muitos trabalhos que a defensoria oferece.  Peço para assinar em sua matéria, vereador. 
Ver. Jean Jaime: Ver. Fábio, estou muito feliz pela apresentação deste requerimento. É um 
serviço que nossa população necessita muito e com certeza a instalação dessa defensoria será 
de grande importância para a população ipixunense. Peço para subscrever. 
 
2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Sem matérias para a Ordem Do Dia. 
 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Parabenizo os vereadores que apresentaram 
matérias. Sinto-me feliz pelo retorno dos nossos trabalhos à esta Casa nesse segundo Período 
Legislativo. Que Deus nos abençoe e nos dê muita sabedoria para continuar nesta nossa missão 
até ao final do nosso mandato e se for da graça de Deus, retornaremos. Um abraço e fiquem 
com Deus. 

 
2. VER. ARNALDO CORREIA LEITE JÚNIOR:  Fico feliz pelo nosso retorno presencial. Estou 

informando minha mudança de partido, sair do partido Cidadania 23 e fui para o partido PSD 
55. Que Deus nos ajude a concluir o nosso mandato e sairmos de cabeça erguida. Um forte 
abraço nos Nobres Pares. 
 

3. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Bom dia a todos! Assim como os meus nobres 
colegas vereadores que me antecederam, eu também estou muito feliz em retornar à esta Casa 
de Leis, de forma presencial. Graças a Deus que estamos reunidos, mesmo que todos nós temos 
um componente a mais em nosso corpo, a máscara. Olha até que ponto nós chegamos, mas 
acreditamos na misericórdia de Deus em nossas vidas. Vamos acreditar que tudo isso vai passar. 
Hoje quero dizer que estamos a menos seis meses para concluir o nosso mandato como 
legisladores e alguns dos nossos colegas vereadores não irão a reeleição, mas saibam que vocês 
conquistaram minha amizade e podem contar com minha sincera amizade sempre. Tenham 
certeza de que defendo cada um de vocês por onde passo, pois sei o quanto se dedicam no 
trabalho para beneficiar a população. Peço a Deus as bênçãos constantes na vida de todos nós 
e que juntos possamos continuar buscando o melhor para o nosso povo. Obrigado. 
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4. VER. JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN: Estamos vivendo várias coisas diferentes, que 
jamais sabíamos que iriamos passar, coisas ruins e coisas boas. Na verdade, está sendo um 
aprendizado para nossa vida. Tivemos várias sessões online por conta desse período de 
pandemia, que infelizmente ainda anão passou, mas acreditamos que Deus sabe de todas 
coisas e tudo voltará ao normal conforme Sua vontade. Quero parabenizar os nossos 
funcionários que deram continuidade aos trabalhos agindo conforme as recomendações da 
OMS e Decreto Municipal. Aos vereadores que em momento algum fugiram de suas 
responsabilidades em participar dessas sessões remotas/virtual, nossos sinceros 
agradecimentos. Além desse período de pandemia, vamos passar por outro período, o eleitoral. 
Como foi falado pelo vereador Robson, eu não virei mais pleitear uma vaga de vereador nesta 
Casa, mas continuarei na política, porque temos que estar dentro da política, direta ou 
indiretamente. Desejo bom pleito eleitoral e muita sorte para todos que já estão buscando as 
parcerias para essa nova legislatura. Sei que a sorte não é o fator principal, mas precisamos 
dela. Sabemos que para ganhar uma eleição tem que ter estratégia, digo isso como experiência 
própria, pois eu era um eleitor desconhecido por muitos moradores de Ipixuna, mas busquei 
nos meus amigos uma amizade sincera e ai isso foi se expandindo e graças a Deus e aos amigos 
fui eleito a esse cargo que com muita sabedoria e dedicação tenho buscado o desenvolvimento 
do nosso município. Sei que precisamos sempre de pessoas comprometidas nesta Casa e todos 
que estão aqui tem trabalhado incansavelmente e os que vieram a ocupar essas vagas possam 
vir com determinação, humildade e sabedoria para trabalhar em parceria e em prol do nosso 
município. Desde já agradeço as amizades que aqui construir e que levarei para toda minha 
vida. Obrigado. 

 
 

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 no dia 05 de agosto de 2020, em horário regimental. 
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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA  

Realizada em 04/08/2020 
 

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  

 


