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ATA DA 611ª (SEISCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) 
SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SETIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, ESTADO DO PARÁ. 
 

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e vinte minutos, no 
Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna, reuniram-se em Sessão Ordinária os Senhores 
Vereadores sob a Presidência da Vereadora DORALICE DE ALMEIDA AMARAL. Após as 
saudações de praxe a Senhora Presidente solicitou a Vereadora Primeira Secretária, Senhora 
ROSINEIDE SILVA DE SOUZA que fizesse a chamada nominal. Feita a verificação de quórum. 
Constatou-se à ausência dos vereadores, ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA e FRANCISCA 
DAS CHAGAS SALES DOS SANTOS (devidamente justificadas) e os demais vereadores se 

encontravam presentes na sessão. Havendo número legal, a Senhora Presidente declarou aberta 

a Sessão. Dando continuidade, a Senhora Presidente solicitou ao Segundo Secretário o Vereador 
JOÃO SANTANA DE CARVALHO FILHO que fizesse a leitura de um trecho bíblico, o qual 
escolheu no livro de Salmos 106, vers. 3. Prosseguindo a Senhora Presidente passou ao Pequeno 

Expediente: Cronograma de Atendimento de Equipe Volante do CRAS – 2019, Cronograma das 
Atividades dos Serviços de Convivência, Cronograma dos Eventos do Mês da Mulher, Ofício Circular 
nº. 1/2019 - Gabinete do Senador Jader Barbalho, Ofício nº. 233/2019 da Secretaria de Saúde. Ofício 
nº. 261/2019 – Resposta ao ofício 025.2019 – CMNI da Secretaria de Saúde. Memorando 005/2019 – 
CMNI – Sobre a Obra de Derrocagem do Pedral do Lourenço. Continuando a Senhora Presidente 
passou ao Grande Expediente: Ato contínuo a Senhora Presidente passou a palavra ao Vereador 
EMERSON FERNANDES DE RESENDE que após saudações falou que recebeu reclamação de um 
munícipe em relação a praga de caramujo que vem se alastrando no município e que a população está 
sofrendo por causa dessa situação. Disse ainda que essa reclamação não é de agora e que vários 
vereadores tanto da oposição como da base já falaram da necessidade de ser feito alguma ação para 
acabar com essa praga, mas que ainda não viu o poder público realizar nenhuma ação. Disse que viu a 
caminhonete Fiat Toro da Secretaria de Saúde em Marabá terça-feira, feriado de carnaval em uma 
agência bancária do BASA as nove horas e quarenta minutos da manhã e devido as películas da 
mesma ser muito escura, não conseguiu identificar quem estava no seu interior e que quinze minutos 
depois encontrou a mesma no Banco do Brasil. Disse que no momento pediu justificativa para o 
Secretário de Saúde e para Prefeita via whatsapp perguntando o motivo do carro oficial está nas 
agências bancárias na terça-feira de feriado de carnaval, e ambos responderam de forma igual dizendo 
que todas as terças, quintas e sábados a caminhonete transporta os pacientes que realizam tratamentos 
de hemodiálise no município de Marabá e o Secretário de Saúde informou ainda que o motorista era o 
senhor Naldo, mas não justificaram o motivo do veículo está na frente das agências. Disse ainda que a 
mesma caminhonete foi vista na quarta feira a noite no município de Marabá mas que dessa fez não 
questionou o motivo. Disse que fará um requerimento pedindo que o Executivo tome providências 
para que faça a retirada das películas de forma que identifique os condutores dos veículos públicos. 
Finalizou assim suas palavras. Prosseguindo, a Presidente deu a palavra ao vereador JOÃO 
SANTANA DE CARVALHO FILHO, Após cumprimentos iniciou sua fala dizendo que irá fazer um 
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requerimento verbal solicitando a recuperação da ponte na vicinal da Tracoá próximo à propriedade da 
professora Ruth esposa do DÉ, pois os alunos estão impossibilitados de trafegar até a escola daquela 
localidade. Disse que no ano de dois mil e dezessete foi feito um requerimento pedindo uma atenção 
em relação aos caramujos, pois esse requerimento foi aprovado por esta Casa de Leis por unanimidade 
e que até o momento não foi feito nenhuma ação em relação a essa problemática. Disse que 
anteriormente comentou sobre uma possível audiência com as autoridades policiais nesta Casa de Leis 
para dialogar sobre o assassinato do jovem Cairo, mas que não teve nenhum posicionamento até o 
momento. Finalizou deixando um grande abraço aos amigos da rede social e desejando uma boa 
semana a todos. Dando continuidade a Senhora Presidente passou a palavra a Vereadora ROSINEIDE 
SILVA DE SOUZA, que após cumprimentos lamentou a perca que o município teve com o 
falecimento do senhor Lauzinho que residia na localidade Terra Prometida e deixou o seus pêsames a 
toda família. Parabenizou todas as mulheres pelo mês de março e parabenizou a Presidente Doralice de 
Almeida Amaral pela iniciativa das ações alusivas a mulher no mês de março. Disse que esta casa tem 
tomado as iniciativas juntamente com o Poder Executivo Municipal e demais Secretarias e Entidades 
não Governamentais no intuito de organizar várias atividades em comemoração ao mês da mulher. 
Lamentou por não poder participar do culto ecumênico realizado no sábado em comemoração ao dia 
da mulher por questão de saúde. Dirigiu-se a todas as mulheres deixando uma mensagem de inspiração 
em grandes mulheres da Bíblia. Destacou que como vereadora e professora desse município não 
poderia deixar de tecer alguns comentários acerca dos problemas que o município tem enfrentado com 
relação as dificuldades de estradas e transporte escolar, que  mesmo com todo o esforço realizado pelo 
Poder Executivo não tem sido suficiente, é preciso fazer ainda mais, é necessário unir forças, 
concentrando  mais esforços para que alguns problemas sejam resolvidos em caráter de urgência. 
Frisou que entrou em contato com o Secretário de Educação para tratar do problema do transporte 
escolar do Pique 16, algumas mães denunciaram, alunos fizeram postagem em redes sociais falando 
que toda semana o ônibus falha. Informou ainda que o Secretário tinha resolvido o problema 
providenciando uma combi para substituir o ônibus, porem a mesma só foi durante uma semana, 
mesmo sem resolver os problemas mecânicos do transporte. Falou que foi informada de vários 
problemas em algumas vicinais como a ladeira da Vicinal da Vila Belém, problema em um bueiro que 
fica entre o Pé de Cupú e o Centenário próximo a casa do Senhor Leó, de uma ponte no Rio Ipixuninha 
e uma grota próxima ao curral preto. Dirigiu-se a Prefeita e ao Secretário de Educação pedindo 
prioridade na regularização das estradas vicinais e no transporte escolar, pois nossos alunos estão 
perdendo conhecimento. Finalizou desejando uma boa noite a todos. Em seguida fez uso da palavra a 
Vereadora Presidente DORALICE DE ALMEIDA AMARAL, que após cumprimentos disse que é 
muito importante o debate nesta Casa de Leis acerca do que acontece no nosso município. Disse que 
sempre fala nesta Casa de Leis em benefício da população. Falou da grande importância da 
comunidade participar dos eventos e das reuniões para que fiquem informados e terem conhecimento 
das devidas providências que esses vereadores reivindicam no dia-a-dia a favor da população. Relatou 
que ficou muito contente ao vê a Secretária de Promoção Social a senhora Teresa enviar a esta casa o 
Cronograma de Atividades que teremos no Serviço de Convivência e de outras atividades do CRAS. 
Disse que participou no dia oito da Plenária de abertura do Serviço de Convivência no CRAS. Frisou 
que está sendo feito outro trabalho importante que é o trabalho das Plenárias. Parabenizou a enfermeira 
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Samantha que fez um belíssimo trabalho na UBS Boa Esperança direcionado as mulheres. Agradeceu 
e parabenizou as Igrejas pelo culto realizado na escola Nair Braz Lima. Falou ainda que a Câmara 
Municipal tem duas participações que é de fundamental importância, sendo uma delas a Plenária que 
acontecerá no vinte e seis de março, das oito as doze horas na Câmara Municipal e a Sessão Solene 
que acontecerá dia trinta de março a partir das dezenove horas no Parque de Exposições Aguilar 
Tedesco em homenagem ao dia da mulher. Informou que recebeu reclamações sobre a infestação de 
caramujos na nossa cidade e pediu ao Secretário de Saúde o senhor Saraiva que busque tomar 
providências em relação a esta epidemia. Informou que esteve com a nova gerencia do Basa e a mesma 
se colocou a disposição para efetivamente transformar o Posto de Atendimento em Agência Bancária e 
que nas próximas semanas estará marcando uma reunião com os vereadores para tratar desta questão. 
Finalizou deixando o seu abraço e boa semana a todos. Não havendo mais vereadores inscritos a 
Senhora Presidente passou para ORDEM DO DIA: Leitura da ata da Sessão Ordinária anterior, a qual 
após lida e discutida, foi devidamente aprovada por todos os vereadores presentes. Requerimento nº. 

011/2019, de autoria do Vereador Emerson Fernandes de Resende, solicitando que a administração 
Municipal retire dos veículos Oficiais de qualquer Secretaria ou Entidade de Caráter Público sob a 
coordenação da Administração Municipal, as PELICULAS que escurecem o ambiente interno dos 
veículos. Requerimento nº. 012/2019, de autoria do Vereador Emerson Fernandes de Resende, 

solicitando que a Secretaria Municipal de Gestão Pública, encaminhe cópia de toda documentação 
pessoal, exceto dos recibos de pagamentos de salários, dos seguintes secretários: Eugênio Manoel da 
Costa; Francisco Saraiva Pereira; Eduardo Rodrigues da Silva; Williamson do Brasil de Sousa Lima; 
Tereza Bezerra; Valteir Ferreira Sousa; João Batista Alves Teixeira e Helder Picanço. Requerimento 

Verbal de autoria da Vereadora Rosineide Silva de Souza, solicitando a Prefeitura Municipal que 
determine a Secretaria competente para que faça o empiçarramento da ladeira na Vicinal da Vila 
Belém em caráter de urgência. Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Rosineide Silva de 

Souza, solicitando a Prefeitura Municipal que determine a Secretaria competente para que faça o 
conserto ou reposição dos bueiros que fica entre o Pé de Cupú e o Centenário próximo ao senhor Leó. 
Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Rosineide Silva de Souza solicitando a Prefeitura 
Municipal que determine a Secretaria competente para que se faça a substituição do transporte escolar 
da localidade Pique 16. Requerimento Verbal de autoria do Vereador João Santana de Carvalho 

Filho, solicitando a Prefeitura Municipal que determine a Secretaria competente para que se faça a 
recuperação da ponte na Vicinal da Tracoá próximo a propriedade da Professora Ruth esposa do Dé. 
Requerimento Verbal de autoria do Vereador João Santana de Carvalho Filho, solicitando a 
Prefeitura Municipal que determine a Secretaria competente para que se faça vistorias nas ruas do 
município em especial nas ruas Novo Repartimento, Cajueiro e Capitariquara, visando minimizar a 
proliferação preocupante de caramujos nas ruas e residências (quintais).Tendo a Senhora Presidente 
colocado em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições, as quais foram 
aprovadas por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, a senhora presidente passou para o 
momento de pronunciamento das Lideranças Partidárias, Foi concedida a palavra ao vereador 
EDNALDO OLIVEIRA DA ROCHA, líder do PSB; que após cumprimentos disse que esteve com o 
Secretário de Educação Zuca e pediu para o mesmo se informar com os motoristas dos ônibus 
escolares sobre os pontos mais críticos das estradas, pois desta forma ficaria mais fácil para passar a 
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demanda para a Prefeita e o Secretário de Obras. Falou que fez um requerimento a mais de um ano 
para a Vila Trecho Seco e que a população daquela localidade tem reclamado pela falta de lâmpadas 
nos postes e que inclusive teve relatos de bandidos se escondendo em casas abandonadas. Finalizou 
desejando a todos uma boa noite. Prosseguindo, a Presidente concedeu a palavra ao vereador 
MARCOS DE MEIRELES NOGUEIRA, líder do PSC; que após cumprimentos parabenizou as 
mulheres de Nova Ipixuna pelo dia internacional da mulher, destacou a importância da lei municipal 
713 de 2015 que foi apresentada por esse Vereador e aprovada por todos, que instituiu a Semana 
Municipal da Mulher, sendo que a Câmara Municipal deverá realizar a cada mês de março uma Sessão 
Solene para homenagear as mulheres. Agradeceu ao vice-prefeito Everton Macias, ao senhor Jailton e 
a equipe que realiza os reparos na iluminação pública, pois apresentou de forma verbal a esta equipe, o 
pedido para que fosse feito reparos em vários pontos da cidade que apresentam problemas e recebemos 
a informação que a Rua da Amizade que estava praticamente toda no escuro, a manutenção foi feita 
hoje e o referido problema resolvido. Finalizou desejando uma boa semana a todos. Em seguida fez 
uso da palavra o vereador ABILIO MARTINS DA SILVA NETO, líder do PMDB; que após 
cumprimentos agradeceu a Deputada Federal Elcione Barbalho por ter atendido a um pedido seu e da 
prefeita e disponibilizado emendas parlamentares no ano de dois mil e dezoito e destacou uma emenda 
no valor de oitenta mil reais para aquisição de uma ambulância, porém o valor adquirido não foi 
suficiente para a compra da mesma, mas com o empenho do Secretário de Saúde e da Prefeita, 
alcançaram êxito para compra da ambulância. Agradeceu ao Secretário de Educação Zuca pela 
belíssima reforma realizada na Escola Nair Braz Lima. Disse que em conversa com a Prefeita,Vice 
Prefeito e com os dois engenheiros do município foi informado que em breve o Poder Executivo estará 
fazendo uma licitação para o projeto tapa buracos nas ruas da cidade.Comentou o município já está 
cuidando dos problemas da iluminação pública. Finalizou desejando boa noite a todos. Não havendo 
mais nada a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão 
às vinte e uma horas e trinta e seis minutos. E para constar, Eu, Serginalva de Macedo Costa, 
Secretária desta Casa de Leis, lavrei à presente ata que acaso aprovada vai assinada pelos membros da 
Mesa Diretora. Plenário José Borges de Sousa, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezenove. 

 
Rosineide Silva de Souza 
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2ª Secretária em exercício 
 

“Esta ATA é a cópia fiel da transcrição efetuada em Livro Próprio de Lavratura das Atas das 
Sessões da Câmara Municipal de Nova Ipixuna, Estado do Pará”. 


