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ATA DA 598ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA 
OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA IPIXUNA, ESTADO DO PARÁ. 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 19h00 

(dezenove horas), 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 à ausência dos 

vereadores, EMERSON FERNANDES DE RESENDE E ROSINEIDE SILVA DE SOUZA 

(justificadas) e os demais vereadores se encontravam presentes na sessão. 

Havendo um número legal o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Dando 

continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador, ZACARIAS 

RODRIGUES DA SILVA, que fizesse a leitura de um trecho bíblico, o qual escolheu no 

livro de Isaias: cap. 23, vers. 09 a 12. Prosseguindo o Senhor Presidente passou ao 

PEQUENO EXPEDIENTE: Despacho de Correspondências. Dando continuidade o Senhor 

Presidente passou ao GRANDE EXPEDIENTE: PROSSEGUINDO O SENHOR 

PRESIDENTE PASSOU A PALAVRA AO VEREADOR JOÃO SANTANA DE CARVALHO 

FILHO; após cumprimentos; iniciou deixando suas congratulações aos professores pelo 

seu dia comemorado nessa segunda-feira dia 15; comentou sobre a importância do 

professor para as demais profissões, e que essa classe deveria ser mais valorizada; disse 

que os professores do município ainda estão lutando pela revisão do PCCR; finalizou 

deixando seu abraço a todos os professores esse coloca a disposição dessa classe. EM 

SEGUIDA O SENHOR PRESIDENTE PASSOU A PALAVRA A VEREADORA 

FRANCISCA DAS CHAGAS SALES DOS SANTOS, após saudações; iniciou 

parabenizando todos os professores do município e que essa classe deveria ser mais 

valorizada; em nome da sua filha professora Enilda deixou seu abraço todos os 

professores; parabenizou os deputados Ana Cunha, Cilene Couto, Joaquim Passarinho e 

demais parlamentares pela vitória nas últimas eleições; comentou que se sente grata 

por ser legisladora deste município, contribuindo para o desenvolvimento de Nova 
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Ipixuna; comentou sobre o acidente que ocorreu na Volta Redonda se solidarizando com 

as vítimas, assim como a senhora Priscilane e sua filha, vítimas de acidente de trânsito 

em nossa cidade e pediu a todos orações pela saúde dessas pessoas; comentou ainda 

sobre as várias comemorações no mês de outubro;  finalizou desejando boas festas aos 

nossos munícipes em comemoração aos 25 anos de Nova Ipixuna. Em seguida o Senhor 

Presidente passou a 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 VERBAL DE AUTORIA DA VEREADORA FRANCISCA DAS CHAGAS 

SALES DOS SANTOS, solicitando a Prefeita Municipal que determine a secretaria 

competente para que faça a análise da água do sistema de abastecimento de água da 

Escola Almiro Felipe Dalferth, visto as reclamações de pais e alunos, alegando a má 

qualidade da mesma. REQUERIMENTO VERBAL DE AUTORIA DO VEREADOR 

EDNALDO OLIVEIRA DA ROCHA, solicitando a Prefeita Municipal que determine a 

secretaria competente para que seja feito a limpeza da área ao lado da delegacia Civil. 

REQUERIMENTO VERBAL DE AUTORIA DO VEREADOR EDNALDO OLIVEIRA DA 

ROCHA, solicitando a Prefeita Municipal que viabilize a possibilidade juntamente com os 

secretários competentes e a parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Nova 

Ipixuna, para que seja feito um Projeto de Arborização da área abaixo da antiga loja 

Leolar. REQUERIMENTO VERBAL DE AUTORIA DO VEREADOR ZACARIAS 

RODRIGUES DA SILVA, solicitando a Prefeita Municipal que determine a secretaria 

competente para que seja feito a análise dos pontos mais críticos da Travessa Cachoeira 

do Couto para realizar em seguida a construção de redutores de velocidade na referida 

via. Tendo o Senhor Presidente colocado em discussão em seguida em votação as 

seguintes proposições as quais foram aprovadas por todos os vereadores presentes. 

POSTERIORMENTE O SENHOR PRESIDENTE PASSOU A LIDERANÇAS 

PARTIDÁRIAS: concedendo a palavra ao vereador EDNALDO OLIVEIRA DA 

ROCHA, do PSB; após cumprimentos; comentou sobre o acidente que ocorreu em 

nossa cidade com a senhora Priscilane e sua filha e agradeceu a todos que estão em 

oração pela melhora das mesmas; agradeceu ainda a todas as pessoas que contribuíram 

e participaram da cavalgada; finalizou desejando a todos uma boa noite. EM SEGUIDA  

O SENHOR PRESIDENTE PASSOU A PALAVRA AO VEREADOR ABÍLIO MARTINS 

DA SILVA NETO, Líder de Governo; após cumprimentos, iniciou desejando feliz dia do 

professor a todos os professores do município; agradeceu a todos que estão torcendo 
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pela melhora da Priscilane e da sua filha; pediu a compreensão em relação ao governo 

municipal e que devemos atribuir as ações boas a prefeita não somente aos ruins, e que 

é notável as melhorias acontecidas em nosso município nos últimos dois anos; finalizou 

assim suas palavras. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a Sessão às 20:34 (vinte horas e trinta e quatro 

minutos). E para constar, Eu, Maria Luiza Oliveira Ferreira, Secretária desta Casa de 

Leis, lavrei á presente ata que acaso aprovada vai abaixo assinada pelos membros da 

Mesa Diretora. Plenário José Borges de Souza, aos 15 (quinze) dias do mês de outubro 

do ano de 2018 (dois mil e dezoito). 

 
MARCOS DE MEIRELES NOGUEIRA 

Presidente

 

DORALICE DE ALMEIDA AMARAL 
1ª Secretária 

 

FRANCISCA DAS CHAGAS SALES DOS SANTOS  

2ª Secretária 

 
 
“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”. 


