Ata da 13ª (décima terceira) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º)
primeiro período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada aos vinte
e nove dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e um (29/06/2021) 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.Após os cumprimentos, a senhora
Presidente pede a senhora Fernanda de Toledo para que preceda a oração
inicial, onde a mesma faz a leitura de Crônicas 15;7, que diz " mais sejam
fortes e não desanimem,pois o trabalho de vocês será recompensado", que
esta palavra, nos deixe fortes e permaneça em nossos corações,não nos
deixando titubear,trazendo ânimo e coragem. Na oração pede pela vida do sr.
Júlio, pai do vereador Elivany, sr Edigar Sestari e por todos os enfermos de
nossa cidade e em especial também pela nossa sessão, trazendo a todos nós,
sabedoria. Continuando, a senhora Presidente explica todos que por motivo da
pandemia as sessões estão sendo gravadas, acompanhadas pelo YouTube,
facebook, e Instagram e que por decisão da maioria após a pandemia serão
continuadas a gravar a gravar até porque o auditório é pequeno e não cabe o
número de pessoas que agora nos acompanhe nas redes sociais isso muito me
alegra, estão vendo que nosso trabalho é diferenciado, quero registrar a
presença do Senhor itinguinha que sempre nos prestigiar com sua presença e
agradecer pelo trabalho que sempre presta no nosso município, também quero
agradecer a presença do secretário de Meio Ambiente sem o Cleiton carvelli
que veio com a equipe da Sema para apresentar o projeto cidade limpa fibra
gostaria de ver com plenário a possibilidade de que eles apresentem o projeto
antes de iniciarmos as nossas matérias uma vez que nossa seção será longa e
eles terão também que voltaram e seus afazeres, todos de acordo, cleiton
Então passa a palavra a senhora Luzinete resplande que após cumprimentar a
todos diz estar diretora de educação ambiental da Sema a qual vem
desenvolvendo projetos, entre eles o cidade limpa que começou com
arrecadação de materiais recicláveis (papelão, petz, ferro e Vidros) 83
Comerciantes já aderiram ao projeto e estamos em busca de mais, agora saiu
o aterro controlado e a separação do lixo é importante sabiam que lá no lixão
tinha um pessoas que sobreviviam na coleta do lixo lá? Pois é trouxemos essas
pessoas para nossa secretaria e estamos dando suporte para desenvolver e
seu trabalho, se levantasse por favor, são sete participantes que com toda
certeza preciso de nosso apoio são seres humanos e todos eles têm em casa
pouquinhos nervosas que precisam ser alimentadas undefined sede Provisória
é na Avenida leilandia Marco Arthur pedimos a colaboração para coleta
seletiva, já existem alguns.s cB e gostaria que pudesse nos ajudar, e
praticando em casa a coleta assim o trabalho render a e nossa cidade
certamente ficará mais limpa. A senhora Presidente agradece pela presença e
explicações e diz que certamente pode contar com o nosso apoio, agradece
também a presença da equipe do demutran dando continuidade é realizada a

chamada nominal que constatou 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, 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 determina a leitura de atas anteriores, lembrando que nsa sessões
até abril, mesmo realizando uma sessão, eram lavradas 04 (quatro) atas, mais
de comum acôrdo, decidiram lavrar apenas 01 (uma) ata, para evitar problemas
que surgiram internamente,após leitura e aprovação a senhora presidente
determina a leitura das matérias do expediente, à saber: Projeto de lei nº
857/79 um de autoria do executivo Municipal, dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), o qual cria mecanismos para
resguardar os direitos dos idosos do município de Santana do Araguaia-Pa, e
dá , outras providências; Emenda Modificativa nº 002/21 ao projeto de lei nº
854/21, de autoria do Vereador Sivaldo Correia Azevedo, presidente da
Comissão de terras obras e serviços públicos que" altera o projeto de lei nº
854/21 de autoria do Executivo Municipal: Parecer Conjunto da comissão de
legislação justiça e redação final , terras , obras e serviços públicos, Favorável
a aprovação do projeto de lei nº 854/21 de autoria do Executivo desde que
acôlha a Emenda Modificativa nº 002/21;Parecer da Comissão de Legislação
justiça e redação final, Favorável a aprovação do projeto de lei nº 855/21 de
autoria do executivo Municipal,que trata da alteração no artigo 15º e e alínea J,
inciso 1 do anexo I da lei 604/2009 sobre a estrutura organizacional da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a criação do cargo de gerência de
licenciamento, fiscalização ambiental e gestão de saneamento básico e dá
outras providências; Requerimento nº 005/21 de autoria da vereadora Nailma
Aquino, que requer ao poder Executivo quê, encaminhe à câmara municipal,
projeto de lei, alterando o Regime Jurídico dos Servidores do município para
que seja incorporado adicional de periculosidade a remuneração dos
Servidores que exercem a função de vigilantes; Requerimento nº 006/21 de
autoria das vereadoras Fernanda Raquelle Fernanda Sardá e Nailma Aquino,
solicitando a ilustríssima presidente desta Casa para quê promova a entrega do
diploma de Moção de Congratulações que aconteceu em 23/11/2020 para o Dr
Diego Máximo do Prado, delegado de Polícia Civil em Santana do Araguaia;
Requerimento nº 007/21 de autoria da vereadora Rosa Mônica, requerendo ao
chefe do Poder Executivo que dê cumprimento ao artigo 6º da Lei Municipal
número 837/2019 que é realizar o pagamento do tão sonhado precatórios dos
profissionais da educação com a maior brevidade possível; Requerimento nº
008/21 de autoria da vereadora Rosa Mônica, requer ao chefe do Poder
Executivo que promova a nomeação dos Servidores do departamento de
transporte escolar e o departamento de merenda escolar que atualmente estão
sem suas portarias; Indicação nº 049/21 autoria da vereadora Nailma Aquino,
solicitando que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal promova a construção de
quebra-molas, na avenida Wilson Lemos de Moraes no bairro seringal nesta

cidade; Indicação nº 050/21, de autoria da vereadora Nailma Aquino,
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine que os
funcionários da UBS da Vila T do pau-brasil realizem atendimento pelo menos
uma vez por semana na vila mirindiba e Vila casa de tábua do pau-brasil;
Indicação nº 051/21, de autoria do vereador Fernando Mendes, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a ampliação
da rede de abastecimento de água, bem como, instalar uma caixa de 50.000
litros,no distrito de Nova barreira; Indicação nº 052/2019,de autoria do vereador
Fernando Mendes, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
empreenda esforços junto ao comando da Polícia Militar para que seja criado e
instalado o quanto antes um destacamento da polícia militar em Nova Barreira;
Indicação nº 053/21 de autoria do vereador Fernando Mendes, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a recuperação
da Estrada Vicinal da Cobrinha e seus ramais que dão acesso as propriedades
dos pequenos produtores; Indicação nº 054/2019 autoria do vereador
Alexandre Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
determine e promova a implantação do departamento de Zoonoses no
município;Indicação nº 055/21 autoria do vereador Alexandre Soares,
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova
a implantação de anexo do ILPI, (Instituto de longa permanência do Idoso),no
distrito de Barreira dos Campos; Indicação nº 056/21, de autoria da vereadora
Fernanda de Toledo,solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
determine e promova a reforma e adequação das instalações do CRAS (Centro
de Referência em Assistência Social); Indicação nº 057/21,de autoria da
vereadora Fernanda de Toledo, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
para que determine e promova o processo de venda de sucatas do município, e
quê, o dinheiro proveniente da venda seja utilizado para adquirir ambulâncias e
equipamentos para saúde; Indicação nº 058/21, de autoria da vereadora
Fernanda de Toledo,solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
promova o envio à câmara de projeto reformulando o PCCR( Plano de
Cargos,Carreira e Remuneração",após ouvir todas as classes envolvidas;
Indicação nº 059/21, de autoria da vereadora Rosa Mônica,solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a reforma e
adequação da Escola Municipal Terezinha Abreu Vita; Indicação nº 060/21, de
autoria do vereador Dennes Henrique, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, para que determine e promova a criação da Secretaria Municipal de
Esporte e lazer do município de Santana do Araguaia; Indicação nº 061/21, de
autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que determine reparos e posterior pavimentação com bloquetes
ou Asfalto da Avenida Lívio Mazzoni, Rua Paulo Oliveira, Rua Albino Malzoni,
Rua Juarez Cruz e Avenida Leolândia Marcuartur; Indicação nº 062/21, de
autoria da vereadora Nailma Aquino, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que promova a construção de um poço semi-artesiano para
atendimento da feira Municipal de Santana do Araguaia; Indicação nº 063/2019

autoria do vereador Elnatã Alves,solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que promova a aquisição de cinco aparelhos de ar-condicionado
para a Estratégia de saúde da família da Vila Cristalina; Indicação nº 064/21,
de autoria da vereadora Sara Soares,solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que promova a recuperação das estradas vicinais da região da
colônia Verde brasileira. Indicação nº 065/21, de autoria da vereadora Sara
Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine a
disponibilização de um local adequado para o recolhimento dos animais (Cães
e Gatos) . Indicação nº 066/21, de autoria do vereador Dennes Henrique,
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova a construção
de uma praça com uma pista apropriada para a prática de caminhada e
ciclismo bem como dotada de aparelhos de educação física; Indicação nº
067/2019 autoria das vereadoras Nailma Aquino e Rosa Mônica, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a instalação
de uma tenda na feira Municipal de Vila Mandi. Indicação nº 068/21, autoria da
vereadora Nailma Aquino, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito para que
promova uma ação de saúde,com atendimento médico, fisioterapeuta,
psicólogo,assistente social, atendimento da Assistência Social e exames na
região da Mirindiba do pau-brasil; Indicação 069/2011 de autoria do vereador
Sivaldo Correia, solicitando que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal promova a
recuperação das estradas e pontes da região da Gleba Caju; Indicação nº
070/21, de autoria do vereador Alexandre Soares, solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que promova a aquisição de um aparelho de ultrassom
para o hospital municipal São Francisco de Assis; Indicação nº 071/21, de
autoria do vereador Alexandre Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que promova a construção e instalação de uma unidade básica
de saúde da família na região do cantão; Indicação nº 072/21,de autoria dos
vereadores, Alexandre Soares, Fernanda de Toledo Fernando Mendes,Sivaldo
Correa, Nailma Aquino,Rosa Mônica, Sara Soares e Luebeth Brandão,
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para quê promova a construção
de um porto de embarque e desembarque de pessoas e embarcações do Rio
Araguaia, em frente à colônia de pescadores em Barreira dos Campos;
Indicação nº 073/21, de autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para quê promova a conclusão da obra na
valeta, localizada na Avenida Leolândia Marcuartur; Indicação nº 074/21,de
autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que promova a criação da Secretaria Municipal de
Cultura;Indicação nº 075/2019 autoria da vereadora Fernanda de Toledo
solicitando Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova o
recapeamento do asfalto da Avenida Terezinha Abreu Vita; Indicação nº
076/21, de autoria do vereador Sivaldo Correia,solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que promova o asfaltamento da parte da calçada em
pedras da Avenida Raul Cláudio Prates; Indicação nº 077/21 de autoria dos
vereadores Sivaldo Correia, Fernanda de Toledo e Nailma Aquino,solicitando

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que adquira uniformes novos e
adequados para os agentes comunitários de saúde e agente de endemias;
Indicação nº 078/21, de autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine a colocação de
recipientes adequados para o recolhimento e depósito do lixo e seus resíduos
nas margens do Rio Araguaia em Barreira dos Campos; Indicação nº 079/21,
de autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que determine a construção de uma praça no distrito de Vila
Mandi, dotada de brinquedos e academia de ginástica; Indicação nº 080/21, de
autoria da vereadora Rosa Mônica, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que promova a criação e implementação da "Casa dos
conselhos", que abrigará todos os conselhos de Santana do
Araguaia;Prosseguindo a senhora Presidente inicia votação e apreciação das
matérias sendo quê,Projeto lei Nº 857/21 é enviado para as comissões
permanentes; Emenda Modificativa nº 002/21 ao projeto de lei nº 854/21, não
houve discussões, sendo aprovada por unanimidade; Parecer Conjunto da
comissão de legislação justiça e redação final e comissão de terras obras e
serviços públicos favorável aprovação ao projeto de lei nº 854/21, sem
discussão dos Edis, aprovado, por unanimidade; Parecer da comissão de
legislação justiça e redação final ao projeto de lei nº 855/21 sem discussão,
aprovado por unanimidade; Na sequência a senhora presidente diz a todos
que para agilizar separará as matérias por Vereador. Assim que termina,
convida o Vereador Dennes Henrique para defender as indicações números
060 e 066/21, que cumprimenta todos em nome da presidente Rosa Mônica e
diz também que é uma satisfação estar aqui na Tribuna. Todos sabem que sou
um amante dos esportes e faço tudo que posso para ajudar o esporte na
cidade e em todo município, a criação da Secretaria é porque inclusive, todos
nós vereadores, temos nossos deputados que por sua vez tem suas emendas
para o esporte, as quais não podemos receber por não termos o CNPJ, e
precisamos criar a Secretaria principalmente para este fim, quero mandar um
abraço para Beatriz e Adélia, que estamos promovendo um torneio na Vila
Mandi, society feminino e masculino, nosso estádio é de qualidade, faltam
algumas coisinhas, tipo iluminação e cobertura da arquibancada, isso é fácil de
resolver, nosso ginásio está numa situação precária, precisamos incentivar
nosso esporte, temos jovens que saem daqui para tentar a vida lá fora e
precisamos criar o Bolsa Esporte, agora recente foi realizado um evento
beneficente ao cabeção no clube da polícia e dá certo mas precisamos mais,
temos quadras e ginásios que podemos receber, que são ótimos mas não
temos verbas, organizamos o Veraneio e não pudemos concluir por que a
Pandemia atrapalhou, antes que eu fosse secretário eu sempre criticava muito
quem era Diretor de Esportes, mais, pude ver de perto a dificuldade que é não
ter dinheiro, quanto a outra indicação digo que acho lindo parque Cesamar, em
Paraíso, e Santana do Araguaia tem condições de ter um parque daqueles com
espaço para caminhadas, exercícios, ciclismo e conto com o voto favorável de

todos vocês, quero que a câmara toda abraçe essas causas que é para trazer
lazer para o nosso povo. Não havendo discussão as indicações 060 e 066/21,
são aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, convida senhor Sivaldo para
defender suas indicações número 69/76 e 77/21, cumprimenta todos os
colegas em nome do nosso amigo Alexandre e diz que esta Avenida Raul
Cláudio, já houve acidente com vítima fatal, filho aqui da cidade, e ela tem um
bom trecho já no asfalto mas a parte calçada possui crateras horríveis esses
dias atrás tive que socorrer uma senhora que caiu lá em um buraco e se
machucou, quê a Gleba caju é uma das regiões mais produtivas em nossa
região e nossas estradas estão em situação de calamidade, inclusive o pessoal
que faz ciclismo já está sofrendo por não poderem circular por lá. Semana
passada a nossa ex-primeira-dama caiu e se machucou cortou a boca, e, na
sexta-feira a ponte que originou o acidente depois de uma conversa com
prefeito, prontamente a ponte foi arrumada, os agentes comunitários e agentes
de endemias estão com os uniformes desgastados e o município tem o dever e
obrigação de dar condições para que Exerçam sua profissão qualidade e
dignidade, temos lá a Zezé que a gente já observou que não possui os objetos
necessários, estivemos com Alex Santiago que prontificou a nos ajudar com
uma contrapartida, logo pra, semana resolveremos essa situação colocadas
em votação as indicações 69,76 e 77/21, aprovadas por unanimidade. Na
sequência o senhor Elnatã cumprimenta a Mesa em nome da Rosa Mônica e
ao senhor Manuel, cumprimenta todos os presentes. quê fizemos uma visita à
estratégia de saúde da família e cinco (05) ares condicionados simplesmente
sumiram, então estou pedindo que a senhora secretária de saúde tome
providências o mais rápido possível para resolver esta situação, a senhora
Fernanda, reitera que esta estratégia de saúde da família foi implantada
quando ela era gestora da pasta, levamos na sexta-feira esta demanda à
Secretária, quê, nos garantiu que cuidará com carinho, o Senhor Prefeito
deixou todas as Estratégias de Saúde da Família em bom funcionamento e é
doloroso ver as paredes com os buracos e não saber para onde foram os ares
condicionados, colocado em discussão e não havendo, a indicação nº 063/21 é
aprovada por unanimidade; Continuando, o senhor Alexandre Soares agradece
mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui humildemente
representando o povo, não apenas aos que votaram na eleição proporcional,
mas o município como todo, como cidadão e eleitor gostaria de parabenizar a
gestão Eduardo e Catarina, pois, não me lembro de ver um início de gestão da
forma dessa, nossa função enquanto legislador é fiscalizar, mais dê a César o
que é de César, o início do mandato é só trabalho, e mais uma vez parabenizo
o gestor pela forma que está agindo. Antes de falar sobre minhas indicações
gostaria de apresentar a todos um ofício que estou enviando ao nosso
Deputado senhor Alex Santiago, enquanto presidente da Comissão de
Educação da ALEPA, que trata da migração do ensino Modular para o ensino
Regular em Barreira dos Campos, o modular é permitido que o aluno estude
por módulos de 45 dias, há 30 anos o estudo lá é feito assim mais, matérias

como Português e Matemática deixam muito a desejar, e, em pleno século 21
podendo dar um ensino de qualidade porque não fazê-lo, a educação é a
ferramenta que transforma este país,e se temos a oportunidade de oferecer
melhor qualidade porque não saímos da nossa zona de conforto, o que está
em discussão aqui é a qualidade do ensino, o senhor Beto é testemunha da
migração feita na Vila Mandi com apenas 40 alunos, em Barreira são 81
alunos, no ofício, tomei a liberdade de colocar o nome dos 15 vereadores, caso
estejam de acordo colheremos assinaturas e agradeço o apoio de todos,
Acontecendo esta migração estará lá a disposição uma casa onde residem os
professores que pode ser utilizada para outro fim como por exemplo, uma
extensão do Instituto de longa Permanência do Idoso que como o senhor
Andôcha, meu conterrâneo,sabe que a comunidade carece desse serviço pois
cuidaremos de nossos idosos e geraremos empregos na comunidade, quanto
ao departamento de Zoonoses, sabemos que é o órgão responsável pelo
controle de agravos e doenças transmitidas por animais, e, sabemos também
que o descarte de animais domésticos é mal feito e sem nenhum tipo de
identificação de problema, com departamento criado, morre o animal, a
prefeitura recolhe, e o Centro de Zoonoses identifica a causa Mortis e cuida da
da incineração, que evita problemas futuros. Na região do Cantão, o postinho
de saúde está a onze (11) anos fechado sendo que, os moradores precisam se
deslocar até Barreira dos Campos, conversamos com deputado o Alex
Santiago que nos propôs a doação de uma ambulância a qual sugiro que vá
para o Cantão e sugiro também que o postinho seja chefiado pela senhora
Denise Dias Carneiro, que no momento, se encontra de licença; sobre o
aparelho de ultrassom gostaria que a verba destinada pelo nosso deputado
Hélio leite com certeza drá para adquirir dois aparelhos, um fixo e um móvel,
que pode ser usado nos distritos, não havendo discussões a senhora
Presidente coloca em votação as indicações do vereador Alexandre números
054/055/070/071/ e 072/21, todas aprovadas por unanimidade. Com a palavra
a senhora Nailma que faz um pedido a todos os Edis para que possam ver com
carinho a situação dos feirantes de nossa cidade e apoiá-la no sentido de abrir
um poço semi artesiano, para facilitar a vida dos feirantes e trazer mais higiene
ao local,quê seja realizado atendimento de saúde na Vila Mirindiba pois é muito
difícil o transporte para os postinho mais próximo, que fica no T do Pau-Brasil;
uma tenda na feira Municipal de Vila Mandí, assim como pedimos, eu e Rosa
Mônica onde o prefeito nos honrou e levamos para os pequenos produtores do
Pau-Brasil, que agora fazem a troca de suas mercadorias desenvolvendo a
agricultura familiar, meu requerimento 005/21 que estou em busca dos direitos
dos vigilantes, aqueles que cuidam do nosso patrimônio público e que zelam
pelos bens do município, precisam ser bem remunerados, por isso sugiro que
incorpore aos seus rendimentos o adicional de periculosidade, valorizando
assim a categoria; infelizmente quero informar sobre o falecimento do esposo
da enfermeira Amanda do Pau-Brasil acabou de acontecer agora há pouco.
Não havendo discussões acerca de suas matérias, a presidente coloca em

votação o requerimento 005/21 e indicações número 049/050/062/067 e
068/21, todas aprovadas por unanimidade.Com a palavra, o senhor Fernando
que fala da necessidade da caixa d'água em Nova Barreira,água é vida e
necessidade, e é , urgente que providências sejam tomadas, sobre o Posto
Policial há muito não existe um destacamento e o desenvolvimento está
chegando, assim como pessoas diferentes que vem e vão, presença da polícia
muitas vezes inibe alguns acontecimentos; estive na cobrinha, ouvindo os
moradores,, há cerca de 25 anos que não passa uma máquina por lá, os
pequenos produtores precisam escoar suas produções e isso só será possível
se as estradas foram recuperadas, gostaria de contar com o apoio de todos os
colegas,sem discussão a senhora Presidente coloca as indicações do número
051/052 e 053/21 aprovadas por unanimidade. Continuando, o Senhor Felipe
reitera o requerimento da vereadora Nailma dizendo que em Xinguara essa
periculosidade se estende também aos agentes de trânsito e fiscalização
ambiental e gostaria que o Senhor Prefeito levasse em consideração também
nossos servidores das mesmas classes; Requerimento nº 006/21 das
vereadoras Nailma e Fernanda requerendo que seja entregue ao Doutor Diego
a condecoração com certificado que lhe foi concedida no ano passado, sem
necessidade de votação, deferido pela presidente.Reiterando também a
indicação nº 072/21, de autoria de alguns vereadores, a senhora Fernanda
sugere que o nome do porto de embarque e desembarque em Barreira dos
campos leve o nome do pai do colega Alexandre, senhor Lourenço Alves
Bezerra, funcionário dos correios e amador da Pesca in loco pudemos ver e
solicitar a manutenção do outro posto juntamente com a presidente que
delegou ao agente distrital para que cuide com carinho, parabeniza os
pescadores pelo seu dia que é hoje. Com a palavra, na Tribuna, a senhora
Rosa Mônica em defesa de suas indicações de números 59 e 80/21 e
requerimentos número 007 e 008/21 onde diz que há uns dois anos foi votado
aqui mesmo uma lei onde garantia o pagamento dos precatórios desde que
houvesse alguma decisão de Tribunal competente lei de nº 837/19 e, esta lei,
aprovado no Congresso Nacional nº 14057/2020 nos garante o recebimento,o
qe estou pedindo aqui é apenas que o prefeito e secretário de educação agilize
este pagamento mais rápido possível, Já se passaram mais de 6 meses e até
agora nada foi feito; acreditamos que no segundo semestre as aulas deverão
retornar e até o momento não sabemos com quem lidar para começarmos
organizar o ano letivo, o prefeito precisa designar as portarias dos
responsáveis pelo transporte escolar, e a merenda que são de grande
importância para o início das aulas, sobre a escola Terezinha que é uma das
mais antigas e que se encontra deteriorada, sinto que ela precisa de Socorro o
mais rápido possível, os professores já estão mais de 50% vacinados, com fé
em Deus haverá retorno às aulas em agosto e precisamos dessa escola
funcionando. A casa dos conselhos é uma necessidade urgente, só na
educação temos três conselhos, funcionam junto com os demais, de outras
secretarias, o que falta é que seja feita a regularização dessa Casa dos

Conselhos para que possamos interagir e caminhar junto com todas as classes
do município; o Senhor Fernando diz que sobre os precatórios o Senhor
Prefeito dizia e diz ainda ser prioridade pagar os precatórios e até agora nada,
peço Senhor Prefeito, que o senhor resolva essa situação o mais rápido
possível. O senhor Alexandre diz que quer dar o mérito a quem merece,nossa
presidente foi e é incansável na Luta pelos precatórios, mesmo sendo da base
do governo, continua a luta pelos direitos da classe, colocados em votação as
indicações 059/080 e requerimentos 007/008/21, todos aprovados por
unanimidade. Com a palavra, a senhora Fernanda que cumprimenta a todos
que nos acompanham pelas redes sociais e dizer que meus pedidos ao prefeito
são frutos dos pedidos e anseios do povo, e ,se observar a grande maioria é
sobre conservação de ruas e avenidas, e, fazendo uma análise, o nosso
prefeito está de parabéns pois nossas ruas estão sendo arrumadas, temos
obras em todos os bairros de nossa cidade; a reforma e ampliação do CRAS
centro de referência de assistência social,ouví dona Catarina contando com
muito orgulho, de como conseguiu recursos para construir aquele local, de lá
pra cá, nada mais foi feito, existem com ela muitos projetos,a população
aumentou, a cidade cresceu e se faz necessário uma ampliação da instituição,
aproveito para parabenizar Dona Catarina nossa vice-prefeita e Assistente
social por estar resgatando vários projetos que se encontravam parados,
acompanhei com a Rosa Mônica o Arraiá dos idosos e é de encher os olhos de
emoção em ver a dedicação e o amor; sobre a venda de sucatas os ferros
velhos viram depósito de dengue, e, esta venda pode ser empregada para
saúde do município, por fim, se faz necessário a revisão do plano de cargos e
salários do município, que possamos ver isso com carinho, temos muitos
servidores precisando se aposentar e que, aguardam apenas essa melhoria
para que possa cumprir aposentadoria com uma qualidade melhor de vida; não
havendo discussões as indicações 056/057/058 e 075/21, todas aprovadas por
unanimidade;Com a palavra a senhora Sara Soares que diz que a região da
colônia Verde brasileira é uma das regiões mais produtivas do nosso município,
e quê, no momento as estradas estão em péssimo estado de conservação
que,a alguns meses falou com o nosso prefeito que garantiu que entre junho e
julho este trabalho seria feito peço o apoio dos colegas para que esse trabalho
seja realmente realizado pois o povo está esperando. Que essas ruas e
avenidas citadas algumas possuem calçadas com pedras que apresentam
desgaste necessitando de reparos urgentes para trazer melhor trafegabilidade
aos usuários, e também aos moradores das mesmas; quanto a valeta a mesma
se encontra há vários anos aguardando finalização,a comunidade já não
aguenta mais tanto espera, é um sonho ver aquela Avenida com a obra
concluída; É de suma importância que disponibilizamos um local apropriado
para recolhimento de animais para que possamos evitar os maus tratos e a
disseminação de doenças; quê não existe no município a secretaria de Cultura
e temos no município muitos talentos que poderiam ser trabalhados e
desenvolvidos na cidade; sobre a colocação de recipientes para lixo na orla do

rio Araguaia em Barreira do campo, de tão simples já resolvi , mas a matéria já
estava pronta então quero agradecer ao secretário do meio ambiente e ao
prefeito que prontamente atenderam ao meu pedido verbal onde me
informaram que os coletores Já chegaram em Santana e, ainda essa semana
chegarão ao seu destino; Sobre a praça na Vila Mandi, estou atendendo ao
clamor da comunidade que necessitam de uma praça para recreação onde
podem levar seus filhos para brincarem enquanto os adultos se exercitam e a
Vila Mandi é merecedora da atenção do nosso gestor. Não havendo discussão
são colocadas em votação as indicações número 061/064/065/073/074/078 e
079/21 todas aprovadas por unanimidade. Passando para o grande expediente
a senhora Presidente coloca em votação os projetos de lei nº 854 e 855/21
sendo aprovados por unanimidade. Nas considerações finais, o senhor
Anderson lembra que a LDO que deveria ter chegado até 31 de Abril para ser
votada até 30 de junho nunca chegou a câmara, que não é polêmico,apenas
está atento ao regimento interno que estipula prazo; senhor Dennes parabeniza
o senhor secretário de agricultura que sendo jovem tem desenvolvido ótimo
trabalho à frente da secretaria; senhor Elnatã fala sobre concluir umas provas
para tomar providências sobre uma denúncia de uso de maquinários públicos,
em propriedades privadas;Senhora Fernanda parabeniza o trabalho e cita
alguns secretários, faz um apanhado sobre os ganhos que o município vem
recebendo através de suas viagens, seu partido e emendas de deputados, e,
pede aos colegas que apoiem a senhora Kelly sobre os cortes que foram feitos,
como gestora que foi, às vezes é necessário... o senhor Felipe lembra que
foram demitidos funcionários do postinho, turistas aumentam nesta temporada
de verão e precisamos dar um jeito nessa situação; senhor Alexandre
corrobora com a senhora Fernanda sobre os funcionários que vieram de fora,
vamos valorizar a nossa gente, os filhos da cidade, e, lembra também que até
agora não viu o portaria dos nomes aprovados para Agente Distritais, e quer
também externar o sentimento de gratidão por causa da harmonia, pelo
trabalho e união dos parlamentares desta casa de leis;A senhora Nailma deixa
seus agradecimentos ao Deputado Cristiano Vale,e, também pelo esforço do
Senhor Adelman em correr atrás dos recursos;O senhor Fernando agradece a
parceria do grupo Boch e diz que temos que nos esforçar mais no sentido de
não deixar que demissões aconteçam pois acaba refletindo na comunidade
Rural que possui pessoas mais idosas, hipertensas, cardíacas e ainda o covid
que não tem dado folga; A Senhora Rosa Mônica fala sobre o custeio
hospitalar destinado pelo Senhor Priante e agradece ao Senhor Hélio, Divinim
e Adelman, pois Santana virou um verdadeiro canteiro de obras;O sr. Luebeth
disse que esteve em maio na cidade de Belém, quê por lá, ficou sabendo sobre
uma emenda de setecentos mil reais, para a construção de um CRAS, na Vila
União e isso nos encoraja a correr atrás de nossos deputados para buscar
recursos, acredito na mudança, mas muito ainda terá que ser feito pela saúde
em nosso município, nossa realidade, é cruel e desumana e espero que nosso
Governador se sensibilize e possa melhorar nossas condições, nos trazendo

especializações médicas e aparelhagem necessárias, que descansemos nesse
recesso para voltarmos em agosto com todo gás; A senhora Presidente então
pede a todos um minuto de silêncio em honra ao falecimento do esposo da
Amanda enfermeira do Pau-Brasil acontecido agora há pouco de forma
trágica,ato contínuo, encerra sessão determinando a mim que lavrasse esta
ata, que após lida, discutida, se aprovada, será assinada por todos os
vereadores presentes.

