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 ATA DA 548ª (QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 
OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, ESTADO DO 
PARÁ.  
 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 09h15 (nove 
horas e quinze minutos), no Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna, reuniram-se em 
Sessão Ordinária os Senhores Vereadores sob a Presidência do Vereador MARCOS DE 
MEIRELES NOGUEIRA. Após as saudações de praxe o Senhor Presidente solicitou a 
Vereadora Primeira Secretária, Senhora DORALICE DE ALMEIDA AMARAL, que fizesse a 
chamada nominal. Feita a verificação de quórum. Constatou-se a presença de todos os 
vereadores na sessão. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta 
a Sessão. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou à Segunda Secretária 
Vereadora FRANCISCA DAS CHAGAS SALES DOS SANTOS, que fizesse a leitura de um 
trecho bíblico, o qual escolheu no livro de Jó Cap. 42. Ves. 1 e 2. Prosseguindo o Senhor 
Presidente passou ao PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura de Correspondências. Dando 
continuidade o Senhor Presidente passou ao GRANDE EXPEDIENTE: FOI CONCEDIDA A 
PALAVRA AO VEREADOR EMERSON FERNANDES DE RESENDE que após cumprimentos, 
disse que esteve na Maçaranduba em uma confraternização na casa do Senhor Jaibão e 
alguns membros daquela região e como político representante dessa Casa de Leis discutiram 
sobre situações e anseios daquela comunidade, colocou que naquela região a rota escolar é 
feita por dois ônibus mais que um deles se encontra com problemas a quase 60 dias e que 
essa comunidade já solicitou do secretário de educação que tome as providências 
necessárias e em resposta alegaram que não encontram peças do referido ônibus para 
comprar. Explanou que o MEC adquiriu mais de 15 mil ônibus da Iveco e repassou aos 
municípios e acredita que essa história de não encontrar peças foi uma saída que a equipe 
encontrou para justificar o não conserto do mesmo e pede que esse problema possa ser 
resolvido o mais breve possível, falaram ainda que o secretário de obras fez alguns reparos 
nas estradas até na Gleba Jacaré e deixou de prestar serviço nas estradas naquela região e 
que a mesma se encontra em total abandono e falou ainda que a comunidade fica muito   
agradecida quando é prestado serviços de melhoria as estradas, e a gestão atual diz que 
está prestando serviço  de qualidade, mas que antes de citar a expressão qualidade tem que 
se olhar o que é o princípio da qualidade. Relatou que a comunidade do pico 16 está tendo 
que tapar buracos, pois os mesmos já estão cansados de solicitar providências do governo. 
Finalizou assim suas palavras. ATO CONTÍNUO FOI CONCEDIDO A PALAVRA AO 
VEREADOR JOÃO SANTANA DE CARVALHO FILHO, que após cumprimentos a todos os 
presentes deixou suas condolências a família do Senhor Félix Machado, homem que 
contribuiu muito com o desenvolvimento de Nova Ipixuna. Disse que está indignado com 
problema que os alunos da Vila Belém estão enfrentando pois os mesmos se encontram mais 
ou menos à 30 dias sem fazer uso do transporte escolar por falta de manutenção das 
estradas, falou que não tinha exigido ainda da  secretaria competente a manutenção da 
referida estrada  por causa do período chuvoso mais que 90% das estradas já passaram as 
máquinas e o secretário garantiu que semana que vem este Problema da vicinal Volta 
Redonda  seria resolvido onde a mesma é o principal pólo turístico e escoador de pescado da 
região e como as estradas estão intrafegáveis os moradores estão tendo que fazer o trajeto 
de barco para  fazer  as suas compras em outro município. Finalizou assim suas palavras. 
PROSSEGUINDO O SENHOR PRESIDENTE PASSOU A PALAVRA A VEREADORA 
DORALICE DE ALMEIDA AMARAL que após saudações, agradeceu a Deus por uma 
oportunidade de cumprir co seu papel. Deixou suas condolências a família do senhor Félix 
Machado. Disse que esteve na Vila Boa Esperança juntamente com o Banco BASA, o 
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SEBRAE, EMATER e Secretaria de Agricultura no ultimo dia 20 onde foi feito uma oficina de 
capacitação com os moradores. Informou que nos dias 27 a 29 uma equipe da Rede Celpa 
estará em nosso município prestando atendimentos a comunidade, esse atendimento será na 
Câmara Municipal, disse que há denuncias feitas por moradores da zona rural, que a mesma 
esta deixando de fazer as medições dos relógios e só mandam os talões, e que a demanda 
da região é grande. Deixou sua solicitação ao Secretário de Saúde para que comparecer para 
possamos fazer um debate sobre o Hospital e o Processo de Centralização do mesmo. Disse 
que conseguiu emendas em 2016 e 2017 do Senador Paulo Rocha para saúde e que parte da 
emenda já esta no cofre do município. Relatou que na semana passada postaram em redes 
sócias uma gravação envolvendo o Sr. Vanderley Amaral motorista da ambulância, na 
postagem dizia que o mesmo não tinha atendido a ligação de um cidadão o qual dizia 
solicitar o serviço do mesmo para um chamado de um acidente, e que logo depois viu o 
motorista em sua casa. Ressaltou ainda que seu marido trabalha com amor e respeito e que 
as pessoas desse município não tem reclamações para com ele.  Disse ainda que quando 
ligaram para o motorista ele estava com paciente em Marabá. Finalizou dizendo quem é 
política é ela e está pronta para ouvir as reclamações da comunidade. PROSSEGUINDO O 
SENHOR PRESIDENNTE CONCEDEU A PALAVRA À VEREADORA ROSINEIDE SILVA DE 
SOUZA que após saudações deixou sua solidariedade a família do Senhor Félix, que 
infelizmente não pode está presente, pois estava a serviço da comunidade e passou o dia em 
Marabá. Parabenizou a categoria da educação pelo belíssimo trabalho que vem fazendo de 
encerramento do 1 semestre. Que é a educação que faz a diferença na sociedade e com 
certeza dá mais oportunidade, parabenizou também o Senhor Zuca onde colocou que não 
veio assumir esta secretaria para fazer cortes e muito menos para baixar o salário de 
servidor, vem para construir com o nosso município, está assumindo uma proposta de 
autonomia total, desvinculando os recursos do FUNDEB do restante do Poder Executivo e a 
Secretaria então terá autonomia financeira e falou até em abono salarial e parabenizou a 
Dra. Graça pela escolha, parabenizou seu amigo werventon pelo cidadão idôneo de caráter e 
pela forma grandiosa que tem contribuído com esse município. Falou que está havendo 
muitos questionamentos a respeito da saúde em Nova Ipixuna foi procurada por uma 
moradora onde colocou que seu pai precisa urgentemente fazer uma cirurgia e que foi 
informada pela secretaria que o mesmo entrará em uma fila de espera de mais de 100 
pessoas e que não conseguiu agendamento nem para os exames preparatórios e que a 
cirurgia custa cerca de 7.000,00 mil reais e a família não tem condição de arcar com este 
valor e conta com o apoio desta casa para ajudar solucionar a referida situação. Finalizou 
assim suas palavras. DANDO CONTINUIDADE O SENHOR PRESIDENTE PASSOU A 
PALAVRA A VEREADORA FRANCISCA DAS CHAGAS SALES DOS SANTOS que a após 
saudações. Deixou seus pêsames a família do senhor Félix Machado. Falou que a Volta 
Redonda é um lugar muito agradável e que lutou muito para que aquela estrada fosse feita 
inclusive entrou com cinco Requerimentos para que isso de fato acontecesse. Solicitou do 
Secretário de Obras para que dê uma atenção especial referente ao banheiro do Ponto de 
moto-taxi solucionando assim alguns problemas no referido local. Solicitou do governo 
municipal para seja providenciado a limpeza da Avenida Tocantins, pois esta tendo muitos 
urubus. Faz um apelo especial ao governo para que resolva as situações das pontes na 
região da Vila Planalto. Finalizou parabenizando a escola Almiro Felipe pelos eventos 
realizados. Prosseguindo o senhor Presidente fez uso da palavra que após saudações a 
todos os presentes, externou suas condolências a família Machado nesse momento de dor e 
luto, que Deus possa está conformando cada um dos familiares e amigos. Com relação a 
estrada do Pico 16 até o limite de Jacundá lembrou que já apresentou nesta Casa um 
requerimento de sua autoria aprovado por todos vereadores e que estrou em contato com o 
Secretario de Obras, o qual mencionou que os maquinários se encontram na região da 
Fortaleza e que logo e assim que concluir, estará fazendo os reparos necessários nas demais 
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pontes e estradas vicinais. Disse que esta Casa de Leis através da Mesa Diretora tem sido 
equilibrada no sentido de garantir a participação dos munícipes, respeitando sempre o direito 
de cada membro da nossa comunidade. Parabenizou as escolas e a equipe da educação pelos 
eventos realizados no município e que teve a honra de participar representando a Câmara 
Municipal de uma programação especial idealizada pela Escola Almiro Felipe, que contou 
também com a participação da vereadora Francisca das Chagas e Rosineide Silva de souza, o 
Secretario de Educação o senhor Zuca e representantes da empresa Buritirama, aproveitou a 
oportunidade para solicitar uma agenda com a empresa para que possamos estreitar 
parcerias. Ressaltou que o Secretario de Saúde se disponibilizou em vir a esta Casa de Leis 
para informar a Câmara sobre as ações de saúde e buscar o debate no sentido de solucionar 
cada problema a ser enfrentado relacionados a pasta da saúde. Informou que o Secretário 
Francisco Saraiva solicitou uma reunião na última semana com a Comissão de saúde e o 
autor do requerimento que solicitou a construção de um posto de saúde para a região do PA 
Fortaleza. Finalizou assim suas palavras.  ORDEM DO DIA: Leitura da ata da Sessão 
Ordinária anterior, a qual após lida e discutida, foi devidamente aprovada por todos os 
Vereadores presentes. Votação em primeiro turno do Parecer em Conjunto n° 
002/2017, de autoria das Comissões de Justiça, Legislação e Redação Final – CJLRF 
e Finanças e Orçamento – CFO, favorável a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n° 003/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município 
de Nova Ipixuna para o Exercício Financeiro de 2018. Projeto de Lei Complementar nº 
003/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Estima a Receita e fixa a Despesa 
do Município de Nova Ipixuna, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2018, e dá 
outras providências. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e 
posteriormente em votação o Parecer em Conjunto n° 002/2017 da CJLFR e CFO, 
juntamente com o Projeto de Lei nº 003/2017 – LDO, os quais foram aprovados em 
primeiro turno por unanimidade. Votação em primeiro turno do Parecer N° 
001/2017, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final favorável a 
aprovação do Projeto de Resolução n° 001/2017. Projeto de Resolução Nº 001/2017, de 
08 de maio de 2017. Modifica o artigo 103, 106 e 109 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Nova Ipixuna/PA, Estado do Pará e dá outras providências. Posteriormente o 
Senhor Presidente colocou em discussão e em seguida em votação o Parecer Nº 
001/2017 da CJLRF, juntamente com o Projeto de Resolução Nº001/2017, os quais 
foram aprovados em primeiro turno por unanimidade. PARECER N° 001/2017, da 
Comissão de Terras, Obras e Serviços Públicos, favorável a aprovação dos Projetos de Títulos 
Definitivo 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2017. PROJETO DE LEI Nº 04/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que Dispõe sobre Aforamento Definitivo a Sra. DOMINGAS MARQUES DE  
OLIVEIRA. PROJETO DE LEI Nº 05/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre 
Aforamento Definitivo para a Sra. ALCIONE MACEDO COSTA. PROJETO DE LEI Nº 
06/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre Aforamento Definitivo para a 
Sra. LUZINETE REGINALDO BANDEIRA. PROJETO DE LEI Nº 07/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que Dispõe sobre Aforamento Definitivo para o Sr. ELIZEU SALES DE FARIAS; 
PROJETO DE LEI Nº 08/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre 
Aforamento Definitivo para o Sr. JOCEMAR PEREIRA DA SILVA. PROJETO DE LEI Nº 
09/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre Aforamento Definitivo para o Sr. 
JHONATAS CANDEIRA DA SILVA. Tendo o Senhor Presidente colocado em discussão o 
Parecer Nº 001/2017 de CTOSP juntamente com os Projetos de Leis Nº 04, 05, 06, 07, 
08,09/2017, os quais foram aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO N° 046/2017, 
DE AUTORIA DA VEREADORA ROSINEIDE SILVA DE SOUZA, solicitando a Prefeita 
Municipal para que determine a Secretaria competente que seja feito o aterro da cabeceira 
da ponte na rua Bela Vista de encontro com a Avenida Brasil. REQUERIMENTO N° 
047/2017, DE AUTORIA DA VEREADORA ROSINEIDE SILVA DE SOUZA, solicitando a 
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Prefeita Municipal para que determine a Secretaria competente, que seja feita a restauração 
com piçarramento da Rua Sebastião Moura. REQUERIMENTO N° 048/2017, DE AUTORIA 
DOS VEREADORES ANDERSON CLAITON SOUSA, FRANCISCA DAS CHAGAS SALES 
DOS SANTOS, EMERSON FERNANDES DE RESENDE, JOÃO SANTANA DE CARVALHO, 
EDNALDO OLIVEIRA DA ROCHA e ROSINEIDE SILVA DE SOUZA, seja oficiado ao 
GABINETE DA PREFEITA DE NOVA IPIXUNA, para requer cópia do Regulamento do “Arraiá 
Solidário” bem como para preste informações de quantas famílias estão cadastradas na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para receber apoio alimentar; qual a 
quantidade de alimentos arrecadados; da razão de os alimentos arrecadados serem 
destinados às igrejas e entidades para distribuição; bem como enviem a relação das igrejas 
e entidades que receberão os alimentos arrecadados. Requerimento Verbal de autoria da 
Vereadora Francisca das Chagas Sales dos Santos solicitando a Prefeita Municipal que 
determine a secretaria competente que faça os reparos necessários no banheiro do ponto de 
moto-taxista, bem como providencie a perfuração de um poço Semi-artesiano. Tendo o 
Senhor Presidente colocado em discussão e em seguida em votação os quais foram 
aprovados por todos os vereadores. Requerimento Verbal de autoria do Vereador 
Anderson Claiton Souza solicitando mais 30 (minutos de sessão). Tendo o Senhor 
Presidente colocado em discussão e em seguida em votação os referidos requerimentos, os 
mesmos foram aprovados por todos os vereadores. Prosseguindo o Senhor Presidente 
passou as LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: Foi concedida a palavra ao vereador ANDERSON 
CLAITON SOUZA, líder do PTB, que após saudações, disse que provavelmente estará em 
Belém nos dias 27 e 28 em busca de recursos e alternativas para o nosso município, disse 
que esteve ontem com o Secretario de Desenvolvimento Econômico o senhor Eduardo, pois 
um dos motivos de sua ida a Belém está direcionado a esta secretaria, esteve também com o 
Secretario de Meio Ambiente o senhor Batista, onde informou que estaria buscando recursos 
direcionado ao turismo em nosso município, e na ocasião uma servidora demonstrou não ter 
interesse nenhum em promover o turismo no município, a mesma disse ainda que a 
secretaria está voltada para meio ambiente, esclareceu que isso não tira seu interesse em 
buscar recursos para  destinar ao turismo em nossa região. Advertiu que o governo peca em 
contratar pessoas de fora do município, falou que as emendas que o Deputado Federal Josué 
Bengtson do PTB trouxe para o município estão sendo desvirtuadas e propagadas em nome 
de outro deputado, e que acha isso uma falta de caráter e desrespeito, falou ainda que vai 
fazer o possível para desmentir esses boatos. Pediu para que o Secretário de 
Desenvolvimento Educacional priorize o quadro efetivo do nosso município, disse ainda que 
alguns desses servidores o procurou onde colocaram que outros servidores que são de fora 
do município, onde os mesmos estão tendo garantia de alimentação e disse que a Lei 
Orgânica é bem clara sobre os direitos dos servidores público municipais e esses direitos tem 
que ser para todos e não só para alguns, e que vai solicitar da mesa diretora que encaminhe 
as Comissões de Educação e Saúde para averiguar essa questão e se possível abrir 
procedimentos, e que o principio da isonomia está para todos. Concluiu dizendo que a atual 
gestão diz que ainda não realizou muitas ações porque a gestão passada deixou diversas 
dividas, e que vai buscar informações sobre quais dividas são estas. Em seguida o Senhor 
Presidente passou a palavra ao vereador EDNALDO OLIVEIRA DA ROCHA do PSB, 
que após cumprimentos, deixou suas condolências a família do Sr. Felix Machado, ressaltou 
que mora em Nova Ipixuna há 28 anos, que hoje não há nenhuma ponte que esteja em boa 
condição e mesmo com as madeira doadas não são feitas pontes de qualidade e nem 
estrada, e que a culpa não é só da prefeita, mas também de gestões anteriores. Disse ainda 
que como vereador quer contribuir e vai fiscalizar para que as melhorias de estradas e 
pontes de fato aconteça com qualidade. Finalizou assim suas palavras. Posteriormente o 
Senhor Presidente passou a palavra ao vereador João Santana de Carvalho Filho, 
líder do PSDB, após cumprimentos, deixou              




