ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ata da 15ª (décima quinta) 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 setembro, do ano de dois
mil e vinte e um (29/09/2021) 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. Alexandre Soares Bezerra e, no caso,
respeitando o Regimento Interno, convida o sr.Isaias Sousa Neto,
para ocupar a posição de (2º) segundo secretário "Ad hoc". 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, Luebeth Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos
Soares e Sivaldo Correa Azevedo. Havendo "Quorum" exigido por
lei,a senhora Presidente justifica a ausência do Sr. Elnatã e, ato
contínuo, convida a Srª. Fernanda, para preceder a oração
inicial,onde a mesma faz a leitura de Filipenses,4, vers. 6 e 7, seguido
de uma pequena reflexão e de uma oração espontanea, em seguida,
a senhora presidente agradece e registra as presenças das Srsª
Janete Boch, Edinamar, dona Maísa, professor Zezinho e senhor
Antonio Aquino.Diz que em respeito ao Decreto, estamos ainda com
algumas restrições,e acredita que todo constrangimento da
Pandemia já esteja findando, que todo o legislativo, se encontra no
momento 100% vacinado, para servirmos de exemplo a toda a
população santanense e determina a leitura das matérias do dia à
saber: Emenda Aditiva nº 001/2021 da comissão de Educação Saúde
e Assistência,quê Acrescenta § Único ao art. 2º no projeto de
Resolução nº 005/2021, de autoria da vereadora Rosa Mônica;
Parecer Conjunto da Comissão de Legislação Justiça e Educação e
Saúde, favorável,a aprovação do projeto de lei nº 858/2021," Dispõe
sobre a Instituição do Fundo Municipal de Educação - FME, e dá
outras providências". Parecer Conjunto da Comissão de Legislação,
de Orçamento Finanças e Terras Obras e Serviços Públicos

Praça Santa Fé, s/nº - Centro - Fones: (94) 3431-1866/2711 – CEP.: 68.560-000
Site: www.cmsa.pa.gov.br
E-mail: legislativo@cmsa.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
favorável, a aprovação do projeto de lei nº 859/2021, quê "Altera a
denominação e atribuições do cargo público de provimento efetivo de
fiscal de tributos zona rural-ITR para fiscal de tributos previstos na lei
complementar nº 016/2019"; Parecer Conjunto da Comissão de
Legislação Justiça e Educação Saúde e Assistência favorável, a
aprovação do Projeto de Resolução nº 005/2021, de autoria da
vereadora Rosa Mônica quê "Cria a Procuradoria da Mulher na
Câmara Municipal de Santana do Araguaia Pará"; Requerimento nº
018/2021, de autoria do vereador Alexandre Soares, requerendo ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal quê, " Encaminhe a câmara, Projeto de
Lei alterando a Lei Municipal nº 642/2009,incluindo os Direitos e
Garantias dos Servidores Municipais ao Auxílio Natalidade";
Requerimento nº 019/2021, de autoria do vereador Alexandre
Soares, requerendo à Mesa Diretora da Câmara Municipal quê "
Determine a realização de Audiência Pública com representante da
concessionária de Energia Equatorial S/A"; Projeto de lei Indicativo
nº 001/2021, de autoria do vereador Anderson Alves de Souza, indica
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal quê " Crie Projeto de Lei dispondo
sobre fornecimento gratuito de uniformes e kits de material escolar,
para alunos de baixa renda matriculados na rede de ensino municipal
de Santana do Araguaia Pará"; Projeto de Emenda à Lei Orgânica
Municipal nº 002/2021, de autoria dos vereadores Alexandre Soares,
Nailma Aquino, Fernando Mendes, Fernanda de Toledo, Sivaldo
Correia e luebeth Lopes Brandão quê " Dispõe sobre a alteração do
artigo 70 da Lei Orgânica Municipal"; Projeto de lei nº 860/2021, de
autoria do executivo Municipal quê " Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o período 2022/2025"; Projeto de Lei nº 861/2021 de autoria do
Executivo Municipal quê, "Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para
elaboração da Lei Orçamentária de 2022, e dá, outras providências";
Indicação nº 104/2021, de autoria do vereador Alexandre Soares,
indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal quê, determine e promova a
imediata limpeza das valas, existentes as margens das ruas e
avenidas de Barreira dos Campos;Indicação nº 105/2021, de autoria
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do vereador Alexandre Soares, indica ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal quê, determine e promova a imediata recuperação das
vicinais dos Retiros 07 , 14 e 15, da região da Cristalino; Indicação nº
106/2021, autoria do vereador Alexandre Soares, indica ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal para quê, Promova esforços junto à operadora de
Telefonia Celular Claro, no sentido de melhorar a qualidade de seu
sinal no Residencial Rio Araguaia; Indicação nº 107/2021, de autoria
do vereador Alexandre Soares, indica ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal para que determine e promova a Construção de Ponto
Coberto para a Parada de Ônibus e Vans no Residencial Rio
Araguaia; Indicação nº 108/2021 de autoria do vereador Alexandre
Soares, indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para quê, determine
e promova a cobertura com grama do campo de futebol localizado
em Barreira dos Campos; Indicação nº 109/2021, de autoria do
vereador Alexandre Soares, indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
para que determine e promova a pavimentação da rua principal do
Retiro 15 da cristalino; Indicação nº 110/2021, de autoria da
vereadora Nailma Aquino, indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
para que determine e promova a pavimentação das ruas e avenidas
do bairro 13 casas, bem como as seguintes ruas e avenidas do
seringal I e II: avenida Raimundo Pereira Nunes, avenida Cleusa
Alessandro, avenida Padre Pedrinho, avenida Pastor joverci, rua
Nágila Thomás, rua Wilson Carveli, rua Leandro Silva, rua Eva, rua
Getúlio Negre, rua Célia Maria Leal, rua francisco Santos, rua João
33, rua Capitão Correia, rua Anacleto Freitas, rua Antero Raimundo,
rua Carlos Borges, rua Carlos carvelli, rua José Pereira dos Santos,
rua Clóvis Rodrigues, Rua Divaní Libanio, rua Dr. Strangler e Rua do
Clube da Polícia; Indicação nº 111/2021 de autoria da vereadora
Nailma Aquino indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para quê,
determine e promova a construção de um Banheiro Exclusivo para
Educação Infantil na Escola Municipal localizada na Vila T do PauBrasil; Indicação nº 112/2021, de autoria da vereadora Nailma
Aquino, indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal quê, determine e
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promova a construção de um Portal de Entrada (Pórtico) as Margens
da br-153 nesta cidade. Continuando, a senhora Presidente
despacha para as Comissões Permanentes os projetos de Lei
Indicativo nº001/21,de autoria do vereador Anderson: Projeto de
Emenda à Lei Orgânica Municipal nº002/21 e Projetos de Lei nº860
e 861/2021, do Executivo Municipal; Prosseguindo a senhora
Presidente passa então a discussão das matérias Lembrando que
entraria hoje um projeto de autoria do Senhor Anderson, mais, que
houve uma dúvida a respeito e, deixaram então para que a matéria
entre na pauta de amanhã. Emenda Aditiva nº 01/21, da Comissão
de Educação Saúde e Assistência ao projeto de resolução nº 05/21
quê, acrescenta § Único ao artigo 2º do mesmo, sem discussão,
aprovada por unanimidade; Parecer Conjunto favorável a aprovação
do projeto de lei 858/21, do Executivo Municipal quê Dispõe sobre a
Instituição do Fundo Municipal de Educação- FME,e dá outras
providências, a senhora Presidente explica quê, este projeto está
sendo criado apenas para regularizar todas as contas da Educação,
não havendo discussões Parecer aprovado por unanimidade;
Parecer Conjunto favorável a aprovação do projeto de lei nº 859/21
do Eecutivo Municipal quê Altera a denominação e atribuições do
cargo público de provimento efetivo de fiscal de tributos zona rural
para fiscal de tributos previstos na lei complementar nº 016/2019,
sem discussões, aprovado por unanimidade; Parecer Conjunto
favorável a aprovação do projeto de resolução nº 05/21, de autoria
da vereadora Rosa Mônica quê Cria a Procuradoria da Mulher na
Câmara Municipal de Santana do Araguaia Pará,sem discussão,
aprovado por unanimidade desde que acate a Emenda Aditiva da
comissão de Educação;Com a palavra o senhor Alexandre que
explana sobre suas matérias, dizendo que o Regime Jurídico
instituído no município em 2009 trouxe muita coisa boa para os
servidores, mas, quê faltou o Direito ao Auxílio Natalidade, gostaria
que nosso gestor pudesse fazer um estudo para, verificar a
viabilidade de inserirmos ao Regime Jurídico, com o objetivo de
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melhorar a vida dos mais carentes, quero pedir também que façamos
uma Audiência Pública com a Equatorial- Empresa Concessionária
de Energia, pois é público e notório os problemas que vivenciamos,
sabemos que via Whats, não resolvemos nada, mas somos muito
cobrados e não adianta ficar discutindo em redes sociais, este não é
o papel do vereador, por isso proponho uma Audiência Pública para
que possamos tirar nossas dúvidas e para que a nossa população
fique cara a cara com o representante da empresa para também
sanar as suas dúvidas. Estou na busca de solução para problemas
comuns em todo o município, embora tenha feito o compromisso de
representar a Barreira do Campo e Cristalino, me desdobro visitando
e fiscalizando todo o município, e quero contar com o apoio dos
Nobres colegas na aprovação dos requerimentos, fiz um vídeo sobre
a limpeza das valas em Barreira dos Campos e, acredito que todos
tenham visto, a cobrança ela é real e anual, as valas são a céu aberto
e desembocam no nosso Rio Araguaia, Barreira dos Campos é o
nosso Ponto Turístico, é a Porta de Entrada para o Estado do Pará,
convoco os meus nobres colegas a se juntarem comigo, a buscarem
seus deputados para conseguirmos apoio e Emendas para
construção do Sistema de Drenagem definitivo, quanto a
recuperação das estradas da Cristalino elas estão em péssimo
estado, sei porque ando lá, e aquele povo precisa da atenção do
nosso gestor, no Residencial Araguaia é um sofrimento para pegar
ônibus ou Vans, e, em respeito ao Senhor Jósimo que passa pelo
grande transtorno ao sair para ir buscar sua aposentadoria, pois, ou
está no sol ou está na chuva, proponho a construção de um ponto de
ônibus coberto, com estrutura suficiente para poder atender a
população do setor, e isso, é urgente; os campos de futebol em
Barreira do Campo estão abandonados, sempre acompanhei o
esporte, e quero aqui cobrar e lembrar que é promessa de campanha
do Senhor gestor, investir no esporte em Barreira do Campo, sugiro
também que quando da reforma e inauguração do campo coloque o
nome do Barreirense, esportista, Leonardo. quanto a pavimentação

Praça Santa Fé, s/nº - Centro - Fones: (94) 3431-1866/2711 – CEP.: 68.560-000
Site: www.cmsa.pa.gov.br
E-mail: legislativo@cmsa.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
da rua principal da Agrovila no Retiro 15, é de suma importância esta
obra, a comunidade Lá está bem crescida e precisa ser feito urgente
um trabalho de infraestrutura na Vila, inclusive quero parabenizar o
nosso gestor pela coragem que, mesmo começando o período
chuvoso está fazendo 100% de bloqueteamento no setor Balneário.
Peço o apoio do Senhor Prefeito para intermediar junto a Claro Telefonia Celular para que melhore o sinal no Residencial Araguaia;
na sequência, senhora Presidente coloca em votação os
Requerimentos nº 018 e 019/21, Indicações nº 104,105,106 107,108
e 109/21, todas aprovadas por unanimidade. Continuando o sr.
Sivaldo fala sobre suas indicações pois Vila Mandí precisa urgente
de melhorias, próximo ao Postinho de Saúde está horrível precisando
urgente de melhorias, todos os veículos tem dificuldade de circular
por lá, ali bem próximo à Parasul e ao restaurante do Ezequias pois
a situação está bastante crítica, também a situação dos móveis do
Posto Saúde Estratégia da Família, na Vila Mandí, são móveis
enferrujados e deteriorados pelo tempo, precisa-se urgentemente
que troque todos aqueles móveis, principalmente mesas e cadeiras,
não havendo discussão as indicações nº 098 e 099/21,de autoria do
vereador Sivaldo Correia são aprovadas por unanimidade.Com a
palavra vereadora Nailma que manifesta o seu contentamento por
estar desempenhando um bom trabalho ,pois tem recebido elogios e
isso a incentiva a continuar fiscalizando, por isso, hoje, pede que o
Senhor Prefeito para que pavimente as ruas citadas do bairro 13
casas, que construa um banheiro exclusivo para as crianças da
Educação Infantil da Escola da Vila T do Pau-Brasil, todos nós
sabemos que dinheiro não está faltando a educação tem dinheiro em
caixa, portanto, vamos gastar naquilo que é prioridade, assim peço
também para que seja melhorado a imagem do Cartão Postal, na
entrada de nossa cidade, que sejamos contemplados com um bonito
Pórtico, colocados em votação as indicações nº 110,111 e 112/21 de
autoria da vereadora Nailma, todas aprovadas por unanimidade.
Passando para o Grande Expediente, a senhora Presidente coloca
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em votação as matérias da Ordem do Dia a saber Projeto de lei nº
858/21, de autoria do Executivo Municipal, quê, Dispõe sobre a
Instituição do Fundo Municipal de Educação - FME, e dá outras
providências, aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº
859/2021,de autoria do Executivo Municipal, Altera a Denominação
e Atribuições do Cargo Público de provimento efetivo de Fiscal de
Tributos Zona Rural - ITR, para fiscal de tributos, previsto na lei
complementar nº 016/2019, aprovado por unanimidade: Projeto de
Resolução nº 005/21, de autoria da vereadora Rosa Mônica, que Cria
a Procuradoria da Mulher, onde a mesma diz quê agora, as mulheres
estão sendo vistas dentro do cenário político em nossa cidade, a
procuradoria nas câmaras são para garantir os processos, receber,
encaminhar e acompanhar questões de violência contra a mulher,
esta violência muitas vezes não é apenas física, mas, também
psicológica, e o principal objetivo é fiscalizar e acompanhar
realmente todas as situações de risco que envolvam as mulheres
dentro do nosso município, colocado em votação o Projeto de
Resolução nº 05/21, da vereadora Rosa Mônica, aprovado por
unanimidade. Na sequência o senhor Alexandre diz que não há nada
pessoal na elaboração do Projeto de Emenda à Lei Orgânica, mesmo
tendo sido encaminhado as comissões, o projeto, altera o artigo 70,
que fala sobre os auxiliares diretos do prefeito, quer deixar claro que
todos estão vereadores aqui representando o povo, pelo voto direto
e democrático, e nós, 5 signatários do projeto queremos fazer valer
a democracia a quem de direito, ou seja, trata-se de direito
constituído em lei,e o povo terá que usufruir do seu direito, podendo
escolher quem serão os seus representantes, portanto, iremos
discutir nas comissões a constitucionalidade do projeto para depois
trazermos para votação. Nas considerações finais, vários foram os
assuntos citados, o senhor Anderson lembra que seu requerimento
de nº 009/21, nem sequer foi respondido e quer lembrar que a
resposta tem que ser dada ao povo, pois o seu pedido é um anseio
do povo, quê o mesmo entrará com mandado de segurança para
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poder entender o motivo de não ter resposta, nota de agradecimento
do Sr. Sivaldo ao Senhor Prefeito e vice-prefeita, pelos trabalhos
desenvolvidos no município mesmo em meio as dificuldades, a srª
Nailma, srª Fernanda e Sr. Fernando deixaram agradecimentos,
desabafos e informações acerca do seu trabalho. Prosseguindo, a
senhora Presidente agradece a presença e participação de todos e
encerra sessão, determinando a mim, (1º) primeiro secretário, que
lavrasse esta ata, que depois de lida e discutida se aprovada, será
assinada por todos os vereadores presentes.

Alexandre Soares Bezerra__________________________________________

Anderson Alves de Souza___________________________________________

Dennes Henrique Rodrigues Silva_____________________________________

Elivany Martins Silva_______________________________________________

Elnatã Alves da Silva_______________________________________________

Felipe Bringel Oliveira______________________________________________

Fernanda Raquelle Sardá de Toledo___________________________________

Fernando Mendes Lima____________________________________________

Glaucione Silva Costa______________________________________________
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Isaias Sousa Neto_________________________________________________

Luebeth Lopes Brandão____________________________________________

Nailma Silva Aquino_______________________________________________

Rosa Mônica Brito Franco Graciano___________________________________
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