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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

PEQUENO EXPEDIENTE: 

 

Leitura de Correspondências: 

 

 Não Existe 

 

GRANDE EXPEDIENTE: 

 Pronunciamento dos vereadores inscritos no Livro de Oradores; 

 

ORDEM DO DIA: 

 Leitura, discussão e aprovação da Ata da Sessão Ordinária anterior; 

 Requerimento do vereador Emerson Fernandes de Resende, solicitando informações sobre a 

Licitação Pregão nº. 09/2017-005 – PMNI; 

 Requerimento do vereador Emerson Fernandes de Resende, Solicitando Cópia dos Extratos 

Analíticos e a razão da conta corrente das contas da Prefeitura referente ao exercício de 2018. 

Solicito que juntamente seja enviadas todas as Notas de Empenhos alusivos a Aquisição de 

Merenda Escolar e a Contratação de Serviços na Locação de Veículos destinados ao 

transporte escolar, referente ao exercício de 2017, alem do termo aditivo se houver; 

 Requerimento do vereador Emerson Fernandes de Resende, Solicitando a INSTALAÇÃO DE 

NO MÍNIMO 04 REFLETORES para a iluminação da QUADRA DE AREIA localizada em 

frente à Câmara Municipal, onde se pratica “vôlei de praia” ou vôlei de areia como assim 

desejar; 

 Requerimento da vereadora Doralice de Almeida Amaral, Solicitando Cópia do Contrato (ou 

qualquer outro vínculo) entre a Prefeitura e a TV Liberal, relativo ao canal da TV Liberal 

disponível em nosso município e a manutenção do sinal de TV que neste momento se 

encontra indisponível em nosso município alem de manutenção preventiva; 

 Requerimento da vereadora Doralice de Almeida Amaral, para que oficie a Prefeita Municipal 

para que se verifique a possibilidade de criação de 01 (uma) coordenadoria para viabilização 

da implantação do Programa Crédito Cidadão, com o objetivo de fomentar a economia 

solidária, empreendedorismo e um maior estímulo ao comercio local. 
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 Requerimento da vereadora Doralice de Almeida Amaral, Solicitando a Prefeita Municipal 

para que crie 01 (uma) coordenadoria para implantação do Sistema Nacional de Emprego – 

SINE, municipal, aonde poderá fazer convênios e parcerias com outros órgãos e empresas. 

Com o objetivo de fomentar a economia, o empreendedorismo, e a organização do mercado 

de emprego e trabalho local. 

 

Nova Ipixuna - PA, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

Doralice de Almeida Amaral 

Presidente da CMNI 
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