Ata da 12ª (décima segunda) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º)
primeiro período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada aos vinte
e oito dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e um (28/05/2021) às
(09:00) nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de
Santana do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B.
Franco, do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo
secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se
a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva,
Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo,
Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth
Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos Soares e Sivaldo Correa
Azevedo. Havendo "Quorum" exigido por lei,a senhora Presidente convida o Sr.
Elnatã para preceder a oração inicial, ato contínuo, a senhora Presidente
informa quê devido a Pandemia todos no auditório mantenham o
distanciamento e continuem usando suas máscaras e quê para evitar
problemas futuros, não haverá divisão de matérias em quatro (4) atas, a partir
de hoje, se fizermos por opção ou por causa da Pandemia, será lavrada
apenas uma ata e não mais quatro(4). Quê no segundo semestre já estaremos
com a Resolução para a modificação do Regimento Interno pra resolver sobre
como serão as sessões. Continuando,a senhora Presidente após leitura e
aprovação de duas datas anteriores, determina a leitura das matérias do
expediente do dia a saber: Projeto de lei nº 856/21, de autoria do Executivo
Municipal, "Dispõe sobre a correção de área ( metragem)constante dos artigos
1º e 2º da lei municipal nº 836/2019,que trata do loteamento denominado
"Mineiros" cito do distrito de Vila Mandi, neste município e dá, outras
providências; Projeto de Resolução nº 004/21 de autoria dos vereadores,
Anderson Alves de Souza,Elnatã Alves da Silva, Felipe Bringel Oliveira,Dennes
Henrique R. Silva e Fernando Mendes Lima,"Dá nova redação ao artigo 20 do
regimento interno da Câmara Municipal de Santana do Araguaia - Pará para
prever a realização de eleição para renovação da Mesa, na forma
abaixo;Requerimento nº 003 B/21,de autoria do vereador Anderson Alves de
Souza, requerendo agendamento de data para votação do projeto de
Resolução que altera o art. 20 do Regimento Interno e respectiva eleição da
Mesa para o biênio 2023/2024; Requerimento nº 004/21, de autoria dos
vereadores Fernanda Raquelle S.de Toledo, Sivaldo Corrêa de Azevedo, Rosa
Mônica B. Franco, Nailma Silva Aquino,Fernando Mendes Lima,Luebeth Lopes
Brandão, Glaucione Silva Costa e Alexandre Soares Bezerra," quê seja incluído
na pauta da reunião ordinária para o dia 28/05/21 e quê seja deliberado pelo
plenário desta casa de leis sobre a legalidade ou não do projeto de resolução
nº 003/21 e que seja realizada na mesma sessão a eleição da Mesa Diretora
para o biênio 2023/2024 nos termos do Regimento Interno; Indicação nº
050/21, de autoria da vereadora Nailma Aquino, solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que determine que os funcionários da unidade básica
de saúde da Vila T do Pau-Brasil realizem pelo menos uma vez por semana

atendimento na Vila Mirindiba e Vila casa de Tábua do Pau-Brasil. Indicação nº
053/21 de autoria do vereador Fernando Mendes, solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que determine promova a recuperação da Estrada
Vicinal da cobrinha,bem como seus ramais que dão acesso as propriedades
dos pequenos produtores da região; Indicação nº 055/21, de autoria do
vereador Alexandre Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
para que determine a implantação do anexo do ILPI-Instituto de longa
Permanência do Idoso,no distrito de Barreiro dos Campos;Indicação nº 056/21,
de autoria da vereadora Fernanda Raquelle S. de Toledo, solicitando ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, que promova a reforma e adequação das
instalações do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social; Indicação
nº 060/21, de autoria do vereador Dennes Henrique R. Silva, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova a criação da Secretaria
Municipal de Esporte Turismo e lazer do município de Santana do Araguaia;
Ofício nº 074/21, de autoria do Senhor Cleber Lopes de Oliveira, onde o
mesmo se justifica através do direito de resposta ao Senhor Anderson Alves de
Souza que o ofendeu aqui na Tribuna colocando seu profissionalismo em
cheque, ao se tratar do projeto de lei nº 855/21 que altera o art. 15 alínea J
inciso I da lei nº 604/09; Moção de Aplausos nº 001/21, de autoria do vereador
Glaucione Silva Costa ao Dr. Clóvis César Reis Bueno,Delegado de Polícia
Civil,em reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados na área da
segurança pública no município de Santana do Araguaia; Moção de Aplausos
nº 002/21 de autoria do vereador Glaucione Silva Costa ao Dr. Luiz Antônio
Ferreira, Delegado de Polícia Civil,em reconhecimento aos seus relevantes
serviços prestados na área da segurança pública no município de Santana do
Araguaia traço Pará; Na sequência a senhora Presidente pede a compreensão
dos colegas para deixarem suas Indicações que já foram apresentadas para
apreciação e discussão na próxima sessão, todos concordam,a matéria do
Executivo, Projeto de lei nº 856/21 foi encaminhado para as Comissões
Permanentes;A senhora Presidente coloca em discussão as duas Moções,
onde o senhor Glaucione diz que todos nós conhecemos os trabalhos desses
dois grandes homens, Dr. Clóvis, tem trabalhado bastante no combate à
pedofilia,latrocínios e o tráfico de drogas, pessoa que tem Deus no coração e
vem desenvolvendo um ótimo trabalho no município, o Dr. Luiz já se sente um
Santanense e seu sonho é se aposentar trabalhando aqui em nossa cidade.
Deus deu uma nova oportunidade de vida para ele que foi acometido de covid
19, passou mais de três meses internado e teve que reaprender a falar e a
caminhar, me sinto orgulhoso em poder parabenizar e dedicar esta honraria a
essas pessoas que tenho admiração, colocadas em votação as Moções
001/002/2021 aprovadas por unanimidade; Continuando, a senhora Presidente
cita o Requerimento do Senhor Anderson o qual pede a inclusão na pauta do
projeto de resolução nº 004/21, foi apresentado também Requerimento no
mesmo teor assinado por oito (8) vereadores que pedem que o artigo 20 do
Regimento Interno retorne a redação anterior, propomos essa discussão

porque precisamos ter calma para resolver as necessidades do município e
atualmente, está ficando tumultuado pois, todos os meses é essa situação
sobre a eleição da Mesa,mais mesmo assim, estamos conseguindo vantagens,
pois nossas viagens estão rendendo, muitas vezes ao invés de correr atrás de
recursos, fica perdendo tempo por causa de eleição de Mesa, já está ficando
insuportável essa situação mesmo sabendo que já conseguimos quase dois
milhões de reais. Mesmo sem a presença do Senhor Anderson que se
ausentou por uns minutos, mas que também não houve discussão coloca-se
em votação os requerimentos nº 003B/21 e 004/21, aprovados por
unanimidade, sendo assim a sessão será suspensa para que sejam
apresentadas as chapas para organizarmos a eleição da Mesa para o biênio
2023/2024; Ao retornar ao plenário antes da eleição o senhor Anderson pede a
palavra onde a senhora Rosa Mônica diz que o mesmo poderá manifestar nas
considerações finais, senhor Dennes então pergunta também como essa
decisão foi tomada e o senhor Alexandre então (2º) segundo secretário
responde ao Senhor Dennes que simplesmente acatamos o Requerimento de
autoria dos Senhores Felipe, Fernando, Dennes, Anderson e Elnatã, neste
momento, o senhor Anderson se mostra alterado uma vez que ele não pode
falar e o senhor Alexandre pode. Inicia-se uma pequena discussão onde o
senhor Anderson, questiona o direito da fala, uma vez que o senhor Alexandre
pôde falar,o senhor Alexandre diz que respondeu ao Senhor Dennes, em nome
da Mesa, já que durante a discussão das matérias, o senhor Anderson não se
encontrava no plenário, e, que estão tumultuando e atrapalhando.O Senhor
Anderson então na Tribuna diz que a Presidente só o autorizava a falar nas
considerações finais, Porque então o outro pode e eu não,assim como ele é
Vereador eu também sou, só por quê ele faz parte da Mesa pode falar? Queria
dizer o seguinte, a publicidade deste documento apresentado pela Mesa foi
feita às (19:00) dezenove horas e a Câmara só trabalha até às (14:00) catorze,
horas a publicidade foi feita a (15) quinze horas atrás e deveria ser (48)
quarenta e oito horas antes, o meu documento é legal, como eu disse antes
temos que corrigir o ato ilegal, hoje nessa pauta Reza a ilegalidade, na
escuridão, não houve nenhuma interferência que atrapalhasse a transmissão
da publicidade, a eleição vai ocorrer, mas nós vamos recorrer, nós pregamos
que seríamos a renovação, e, não vamos deixar que atos como estes
aconteçam. Na sequência os senhores Anderson, Felipe, Dennes e Elnatã se
retiraram do plenário e não apresentaram Chapa para concorrer a eleição da
Mesa. Mais uma vez a senhora Presidente então pergunta se caso há mais
alguma chapa a se apresentar, não havendo ela então diz que desde o
primeiro mês da legislatura todo mês acontece este tumulto para fazer a nova
Presidência da Mesa, chegamos a um acordo com todos os outros colegas
para fazer logo a eleição e acabar com esse suspense que vai atrapalhando o
bom andamento da casa e vai aos poucos abalando a harmonia que há entre
todos os Edis. Convido então para preceder a eleição da Mesa, respeitando o
Regimento Interno o senhor Isaías Sousa Neto e para segundo secretário "ad

hoc" senhor luebeth Lopes Brandão.Assumindo a mesa, o sr Isaias então diz
quê, enquanto vereadores, temos que aceitar o resultado de votação e da
maioria, eu mesmo em outras ocasiões, fui enganado por não estar presente a
sessão,quando tinha interesse em concorrer, agora, quem não aceita,procure a
justiça, ainda bem que aqui é bem perto dá para ir até a pé. Sendo assim
apresenta a chapa composta pelos senhores presidentes Rosa Mônica vicepresidente Fernando Mendes,(1º) primeiro secretario Sivaldo Correa e (2º)
segundo secretário Fernanda Toledo.O senhor presidente então convida do
auditório senhor Zezinho de Brasília para conferir as cédulas e a urna de
votação, tudo dentro da normalidade à Mesa passa então a rubricar as
mesmas e ato contínuo convida a senhora Edinalva e o senhor Marco Aurélio
para conferirem as cédulas rubricadas e a lista de chamada, tudo dentro da
normalidade, o senhor presidente dos trabalhos convida nominalmente cada
um dos Edis para votação,lembrando que os senhores Anderson Alves de
Souza,Elnatã Alves da Silva, Dennes Henrique Rodrigues Silva e Felipe
Bringel, já haviam deixado o plenário da câmara. Durante a votação, os
Senhores Glaucione e senhora Sara Soares declaram seu apoio presidente
Rosa Mônica e anulam seu voto para primeiro e segundo secretários. Após a
votação o senhor Isaias convida o senhor Bitinguinha e Alissandra para
fazerem o escrutíneo da eleição, após conferência, o senhor Isaías conclama
Chapa Eleita por 11 votos a favor, ou seja o biênio 2023/2024 a senhora Rosa
Mônica será novamente a presidente desta Casa de Leis, e neste momento
convido-a para ocupar o seu lugar nesta Mesa. Durante a votação o senhor
Alexandre Soares diz que no Regimento Interno nada impede que o mesmo
manifeste seu voto, portanto, mesmo se houvesse outro candidato seu voto
seria da Rosa Mônica assim como do restante da composição da
chapa,Fernandinho,meu amigo você terá o prazer de fazer parte da Mesa com
o meu voto pois és grande representante do distrito de Nova Barreira, Sivaldo é
um amigo que conquistou a todos aqui, e amizade é algo que não se compra, a
senhora Fernanda tem grande história no município e será nossa segunda
secretária com muito orgulho. A senhora na Nailma diz que quer agradecer a
Deus e emocionada diz que não estava mais aguentando tanta pressão, que
ninguém pode sair da cidade para ir atrás de recursos que as tramas
começam, que esta votação permaneça sem modificação pois não queríamos
fazer eleição agora, mais nos obrigaram a fazer, para ver se acabam os
tumultos, Santana está em desenvolvimento meu voto é seu Rosa Mônica
Porque você é uma mulher determinada. A senhora Sara diz que tem grande
satisfação em ver este eleição acontecendo nós temos que resolver mesmo
essa situação pois Vereador tem que trabalhar é para o povo e não ficar
perdendo tempo com ganância por presidência enquanto o povo está carente
de necessidades primordiais, a todos parabéns a Rosa Mônica por representar
tão bem a força da mulher, claro que o meu voto para Presidente é da Rosa
Mônica que me pediu o seu voto o meu voto e eu não tenho olho gordo para
cargo nenhum eu só quero ter do meu lado a força de Deus e está do lado do

Povo. O senhor Sivaldo disse que tem uma honra muito grande hein está
representando nesse grupo, são parceiros e estamos todos juntos, houveram
propostas mas tenho honra sou filho de Santana do Araguaia e ninguém me
compra, dinheiro não é tudo e estamos mostrando a eles que a força e a
parceria é tudo a Rosa Mônica para mim é uma boa Presidente e tenho visto o
seu trabalho e admiro por isso queremos é mudança. A senhora Rosa Mônica
também se manifesta dizendo que está lutando para manter a harmonia e que
esta câmera é um verdadeiro aprendizado tanto para os novos quanto aos
velhos vereadores pois a renovação se dá deles para nós e de nós para eles,
vamos manter a harmonia para continuar desenvolvendo um bom trabalho,
agradeço ao grupo que me apoiou e me apoia e que me respeitam Como já
havia sido conclamado a presidente para o biênio 2023 e 2024 assumindo seu
lugar de fato, presidente então agradeço os votos dos colegas e convida a
senhora Fernanda Toledo para fazer uma oração de encerramento onde é lido
o texto de Colossenses 3,12 onde diz que como eleitos de Deus Santos e
amados que nos provam que somos todos povo de Deus e como tal somos
cheios de benignidade mansidão e humildade que problemas surgirão mas
superamos pelo Poder da Fé e pelo amor de Deus para conosco. Nada mais
havendo a tratar a senhora Presidente encerra sessão, determinando a
lavratura desta ata, que após lida, discutida, se aprovada , será assinada por
todos os vereadores presentes.

