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Ata da 20ª (vigésima) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) 

primeiro período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, 

realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro, do ano de dois 

mil e vinte e um (25/11/2021) 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, do (2º) segundo 

Secretário "Ad hoc", Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada 

nominal, constatou-se a presença dos Edis: Anderson Alves de 

Souza, Dennes Henrique R. Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda 

Raquelle S.de Toledo, Nailma Silva Aquino, Sara dos Santos Soares 

e Sivaldo Correa Azevedo. Havendo "Quorum" exigido por lei, a 

senhora Presidente convida a Srª. Fernanda, para preceder a oração 

inicial, onde a mesma faz a leitura da II carta aos Coríntios 4 - 

versículos 8 e  9, com uma pequena reflexão para enfrentarmos as 

tribulações do dia a dia, sendo firmes, na certeza de que tudo vai 

passar, afinal tudo tem seu propósito e tudo contribui para o nosso 

crescimento. Na sequência a senhora Presidente determina a leitura 

das matérias da ordem do dia a saber: Relatório Final da CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) à BRK ambiental dois. Vetos as 

Emendas Modificativas nº 01 bem como substitutiva 01, 03 e 04/21, 

ao Projeto de Lei nº 861/2021, quê "Dispõe sobre as Diretrizes Gerais 

para elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2022; 

Parecer Conjunto da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final, favorável a aprovação do projeto de lei nº864/21, de autoria do 

Executivo Municipal, quê " Institui o Diário Oficial Eletrônico do 

município de Santana do Araguaia Pará e, dá outras providências; 

Parecer Conjunto da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final, Orçamento e Finanças, favorável a aprovação do Projeto de 

Lei nº 865/21 de autoria do Executivo Municipal quê " Institui o 

Programa Municipal de Recuperação Fiscal-REFIS e, dá outras 

providências; Parecer Conjunto da Comissão de Legislação Justiça 

e Redação Final, Educação Saúde Assistência Social Cultura e 
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Esporte, favorável a aprovação do projeto de lei nº 002/21 de autoria 

da vereadora Rosa Monica Brito Franco quê "Institui o Programa de 

Governo Jovem Aprendiz no âmbito do município de Santana do 

Araguaia; Parecer Conjunto da Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final, Educação Saúde Assistência Cultura e Esporte, 

favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 003/21, de autoria das 

vereadoras Fernanda Raquelle e Nailma Aquino, quê "Dispõe sobre 

a Implantação de Hortas Orgânicas em todas as escolas públicas 

municipais, do município de Santana do Araguaia e, dá outras 

providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/21 de autoria das 

vereadoras Fernanda Raquelle, Rosa Mônica, Nailma Aquino, Sara 

Soares e Luebeth Brandão,quê " Outorga o Título de Cidadão 

Santanense à senhora Cícera Ribeiro Leite: Projeto de Lei nº 006/21, 

de autoria dos vereadores Fernanda Raquelle, Dennes Henrique, 

Nailma Aquino, Isaias souza Neto, Alexandre Soares, Anderson 

alves, Felipe Bringel,Elnatã Alves, Fernando Mendes e Sivaldo 

Correia, "Institui o 13º subsídio e o Abono de Férias aos vereadores 

do município de Santana do Araguaia -Pa;Projeto de Lei nº 007/21, 

de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco quê "Cria a Casa 

dos Conselhos Municipais; Projeto de lei nº 008/2021, de autoria da 

vereadora Rosa Mônica Brito Franco quê " Institui o Programa Trôco 

Solidário em benefício APAE - de Santana do Araguaia e, dá outras 

providências; Requerimento nº 037/21 de autoria dos vereadores, 

Fernanda Raquelle, Dennes Henrique, Nailma Aquino, isaías Sousa 

Neto, Alexandre Soares, Anderson Alves, Felipe Bringel, Elnatã 

Alves, Fernando Mendes e Sivaldo Correa, Requerendo ao chefe do 

Poder Legislativo Municipal quê "Institui o décimo terceiro subsídio e 

o abono de férias aos vereadores do município de Santana do 

Araguaia- Pará, em atendimento a Constituição Federal no seu Artigo 

39 §4º, com a constitucionalidade da previsão reconhecida no 

recurso extraordinário 650.898/RS proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF); Requerimento nº 040/2021 de autoria do vereador 

Fernando Mendes Lima, Requerendo ao chefe do Poder Executivo 
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Municipal que encaminhe a Câmara Municipal Extrato detalhado da 

Arrecadação Municipal com ISSQN referente ao ano de 2021; 

Requerimento nº 043/2021, de autoria da vereadora Rosa Mônica 

Brito Franco, Requerendo ao chefe do Poder Executivo Municipal 

que Nomine a Creche Municipal que está em construção em Barreira 

dos Campos, com o nome da professora Raimunda Borges da Silva 

Santos; Requerimento nº 044/2021,de autoria da vereadora Rosa 

Monica Brito Franco, Requerendo ao chefe do Poder Executivo 

Municipal que determine a Secretaria Municipal de Educação que 

pague 1/6 de férias para todos os Professores Efetivos; 

Requerimento nº 045/2021, de autoria da vereadora Rosa Monica 

Brito Franco, Requerendo ao chefe do Poder Executivo Municipal 

que determine a Secretaria de Educação que pague 200 (duzentas) 

horas/aulas para todos os Professores Efetivos; Requerimento nº 

046/2021, de autoria do vereador Sivaldo Correia Azevedo, 

Requerendo ao chefe do Poder Executivo que forneça um Veículo 

tipo VAN, para transporte dos Portadores de Doenças Renais que 

atualmente fazem semanalmente hemodiálise no Hospital Regional 

de Redenção; Requerimento nº 047/2021, de autoria das vereadoras 

Fernanda Raquelle e Nailma Aquino, Requerendo ao chefe do Poder 

Executivo Municipal quê determine que o Demutran e o Conselho 

Tutelar, promovam ações no sentido de realizar fiscalizações das 

ruas e avenidas de nossa cidade para coibir o acesso a Bebidas 

Alcoólicas, Festas e Veículos aos menores de idade; Indicação nº 

135/2021, de autoria do vereador Alexandre Soares, indicando ao 

Senhor Prefeito Municipal, quê determine a Secretaria Municipal de 

Saúde que escale um Médico Pediatra para atender em Barreira dos 

Campos pelo menos um dia ao mês; Indicação nº 136/2021, de 

autoria da vereadora Rosa Mônica, indica ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal que determine e promova a extensão para os Distritos dos 

Projetos Culturais desenvolvidos pelo Município, bem como as aulas 

de zumba; Indicação nº 137/2021, de autoria da vereadora Sara 

Soares, indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que Nomine a 
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Rua 29 localizada no Residencial Carajás nessa cidade, com o nome 

do senhor Altino Ribeiro, em homenagem aos relevantes serviços 

prestados pelo mesmo a nossa cidade; Indicação nº 138/2021,de 

autoria do vereador Fernando Mendes, indica ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal, para quê determine e promova a aquisição de 03 

(três) computadores e 03 (três) impressoras para o Posto de Saúde 

de Nova Barreira; Indicação nº 139/2021, de autoria do vereador 

Glaucione Silva, indica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para quê 

determine e promova a implantação do Centro de Zoonoses,com a 

disponibilidade de Médico Veterinário para atendimento dos animais 

domésticos da população carente; Indicação nº 140/2021, de autoria 

do vereador Alexandre Soares, indica ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para quê determine e promova a reconstrução do Clube 

Gaivota, localizado em Barreira dos Campos; Indicação nº 141/2021, 

de autoria do Vereador Isaías Souza Neto, indica ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que Nomine referidas ruas com os nomes 

respectivamente do senhor Carlos Ferreira Trindade e Sionildes da 

Silva Nascimento, ambas no residencial Araguaia; prosseguindo, a 

senhora Presidente então coloca em discussão o relatório final da 

BRK, onde o senhor Anderson esclarece quê infelizmente, existem 

alguns atos administrativos que devem ser respeitados, e, não 

podemos a partir desta CPI retirar do municipio a empresa 

concessionária da água, pois existe um contrato que deve ser 

respeitado, e a empresa até o momento não quebrou nenhuma regra. 

O município está sendo penalizado por causa de um contrato mal 

feito, apuramos os fatos e pedimos ao Executivo para que modifique 

o contrato para que o município possa trazer maior comodidade aos 

munícipes, após a modificação deste contrato, se, a empresa por 

ventura não cumprir as regras do mesmo, aí sim, podemos procurar 

o Ministério Público e tomar providências, no momento, o que 

podemos fazer e sugerir a modificação, mesmo porquê, se o 

município quebrar o contrato, terá que durante 4 anos pagar o valor 

que a empresa arrecada, fora a multa contratual pela quebra do 
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contrato. Não havendo mais discussões, o relatório final sobre a BRK 

, é aprovado por unanimidade; Na sequência, a senhora presidente 

solicita aos Edis, a dispensa dos pareceres a respeito dos Vetos as 

Emendas propostas ao Projeto de Lei nº 861/21, uma vez que já se 

sentaram e discutiram juntamente com as comissões permanentes, 

colocado em votação a sugestão da presidente aprovam por 

unanimidade a dispensa dos pareceres aos Vetos. Continuando são 

colocados então em votação os Vetos do Executivo da seguinte 

forma: dos relacionadas as Emendas Impositivas que são; Veto as 

Emendas Modificativa nº 001/21 e Emenda Substitutiva nº 004/21 

Rejeitado por unanimidade; Veto as Emendas substitutivas nº 001 e 

003/21 Aprovado por unanimidade; Parecer da comissão de 

legislação, favorável à aprovação do projeto de lei nº864/21 quê 

Institui o Diário Oficial Eletrônico no município de Santana do 

Araguaia, aprovado por unanimidade; Parecer Conjunto das 

Comissões de Legislação e Orçamento, favorável, a aprovação do 

projeto de lei nº 865/21, quê  Institui o Programa Municipal de 

Recuperação Fiscal-REFIS, aprovado por unanimidade; Parecer 

Conjunto das Comissões de Legislação e Educação,  favorável, a 

aprovação do Projeto de Lei nº 0 02/21, quê Institui o programa de 

governo Jovem Aprendiz, no município de Santana do Araguaia, 

aprovado por unanimidade; Parecer Conjunto das Comissões de 

Legislação e Educação, favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

003/21, quê Dispõe sobre a implantação de hortas orgânicas em 

todas as escolas públicas do município, aprovado por unanimidade; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/21, que Outorga Título de 

Cidadão Santanense à senhora Cícera Ribeiro Leite, com a palavra 

a senhora Fernanda que diz quê, ontem contemplaram o Doutor João 

Carlos, e a primeira enfermeira padrão de nosso município, senhora 

Margarida Catrine, e, concluímos hoje, homenageando a nossa 

primeira técnica de enfermagem, esse título é uma forma de 

reconhecermos o valor que cada um desses servidores representam 

em nossas vidas, pois certamente alguns de nós ou quem sabe 
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todos, ja fomos um dia atendidos e cuidados pelas mãos destes 

profissionais, e agora que estamos passando aí pelos dois anos de 

pandemia, esses três, representam bem toda a equipe de saúde do 

município, pois são verdadeiros heróis, colocado em votação o 

Projeto de Decreto Legislativo é aprovado por unanimidade; Projeto 

de Lei nº 007/21 de autoria da vereadora Rosa Mônica que Cria a 

Casa dos Conselhos, é enviado para as Comissões Permanentes; 

Projeto de Lei nº 008/21, também de autoria da vereadora Rosa 

Mônica quê Institui o programa Troco Solidário em benefício a APAE 

de Santana do Araguaia, também enviado as Comissões 

Permanentes; Projeto de Lei nº 006/21 de autoria dos vereadores 

Fernanda Raquelle, Nailma Aquino, Isaias Souza Neto, Alexandre 

Soares, Anderson Alves, Felipe Bringel, Elnatã Alves, Fernando 

Mendes e  Sivaldo Correa, quê, Instituiu o 13º subsídio e o abono de 

férias aos vereadores de Santana do Araguaia, onde o senhor 

Anderson, pede a palavra e apresenta um Requerimento Verbal para 

que sejam dispensados os Pareceres das Comissões Permanentes, 

e quê, o mesmo seja apreciado e votado integralmente nesta seção, 

afinal, já discutimos muito sobre ele, a senhora Presidente então 

coloca em votação o pedido do vereador Anderson sendo aprovado 

por todos. Continuando a senhora Presidente  coloca em votação o 

projeto de lei nº 006/21 sendo que o mesmo foi aprovado sem 

discussões, por unanimidade; Sobre o Requerimento de nº 037/21, a 

presidente pede que seja anexado o mesmo, ao Projeto de Lei nº 

006/21 já que se trata do mesmo assunto e já aprovado. 

Requerimento nº 040/21, de autoria do vereador Fernando Mendes, 

que mesmo não estando presente pediu-nos para votarmos suas 

matérias, sem discussão é aprovado por unanimidade o 

requerimento 040/21; Requerimento nº 044/21, de autoria da 

vereadora Rosa Mônica requerendo o pagamento de 1/6 (um sexto) 

de férias e Requerimento 045/21 também da vereadora Rosa Mônica 

que fala sobre as 200 horas/aulas para os professores efetivos, na 

Tribuna, a senhora Presidente, explica que todos os professores já 
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desempenham as atividades em 200 horas, mesmo que o concurso 

tenha sido de 100/horas, esta regularização traz segurança aos 

efetivos, pois com ela aconteceu perseguição de gestor e o meu 

pedido é para que possamos encontrar uma forma de inserir isso no 

PCCR- o Plano de Cargo Carreira e Remuneração do município para 

que o servidor, não sofra perdas nem perseguições políticas, quanto 

ao 1/6 de férias, a lei já é garantida, vários outros municípios já 

pagam esse valor que equivale a 15 dias de férias no final do ano 

letivo, gostaríamos que o Senhor Prefeito regularizasse em nosso 

município esse pagamento, cumprindo assim a lei e valorizando 

nossos professores. O senhor Alexandre cumprimenta a todos em 

especial o seu ex professor Domingos Borges, figura emblemática do 

nosso município o qual está tendo hoje a oportunidade de ser 

testemunha ocular de quê, esses dois professores eleitos, estão aqui 

também para representar a classe dos Professores que é tão 

merecedora de todos os direitos adquiridos, de forma especial 

cumprimenta a senhora presidente que não esquece as suas origens, 

quero parabenizá-la  por ter um olhar carinhoso pela nossa classe 

pois, sempre que tem oportunidade desde os precatórios até agora 

1/6 tem corrido atrás dos nossos direitos que são constituídos, quero 

dizer que o secretário de Educação Sr. Adenilton e o Executivo Sr. 

Eduardo conti, os senhores já adquiriram a cara do Servidor e, agora 

os senhores têm novamente a oportunidade de regularizar a situação 

dos Servidores, também passei por perseguição e peço que 

regularizem essa situação para não dar oportunidade de outros 

gestores perseguirem servidores. Colocados em votação os 

requerimentos nº 044 e 045/21, aprovados por unanimidade; 

Requerimento nº 047/21 senhora Fernanda e senhora Nailma 

solicitam  fiscalização do DEMUTRAN, Conselho Tutelar, com a 

palavra a senhora Fernanda que diz que, uma vez que são grandes 

os casos de acidentes em finais de semana, neste último em que eu 

fiquei no hospital, de acordo com informações da direção do hospital 

aconteceram 22 acidentes, e nós, enquanto gestores, legisladores, 
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teremos que fazer a nossa tarefa de casa fiscalizando, organizando, 

caso contrário, tudo chega ao caos. Trazemos vários tipos de 

reivindicações, e, hoje eu e minha amiga Nailma estamos tratando 

do trânsito, acesso dos jovens as ações da sociedade e, enquanto 

pais e mães de adolescente devemos rever sobre até que ponto 

podemos liberar nossos filhos para uma festa pois, o uso indevido de 

ilícitos e a quantidade de jovens inabilitados com veículos é imenso, 

agora mesmo temos uma jovem em coma em Redenção, e se 

acidentou em um quebra-molas. o senhor Felipe pede a palavra e faz 

um Requerimento Verbal, uma vez que a senhora Fernanda disse 

que a jovem se acidentou em um quebra-molas, todos sabemos que 

para se instalar qualquer quebra-molas preçisa se respeitar a 

resolução do Código Brasileiro de Trânsito, gostaria de saber se foi 

feito um estudo de viabilização para a construção do mesmo, e, se 

foi protocolado qualquer pedido para este fim? a senhora Presidente 

coloca o Requerimento Verbal do Senhor Felipe em votação sendo 

aprovado por unanimidade. Sem mais discussões ao requerimento 

nº 047/2018, coloca-se em votação, sendo aprovado por 

unanimidade; Requerimento nº 046/21, de autoria do senhor Sivaldo 

que diz quê foi procurado por algumas das pessoas que fazem 

hemodiálise em Redenção, dizendo que os mesmos estão passando 

por dificuldades pois, o veículo não é adequado e, inclusive, está 

quebrado, as estradas são ruins, como todos nós sabemos e, 

portanto, eu gostaria que todos nós pudéssemos pedir apoio ao 

nosso prefeito para darmos uma condução apropriada a eles, a 

senhora Fernanda parabeniza o seu pedido e lembra que foi pedido 

ao Senador Zequinha uma Emenda, para uma condução, o mesmo 

também tem o compromisso de colocar duas máquinas de 

hemodiálise no município e essa promessa é para quando da reforma 

do hospital. Colocado em votação o Requerimento do vereador 

Sivaldo aprovado por unanimidade. Com a palavra, o senhor 

Alexandre que diz que o pedido do vereador, é o clamor do povo e 

para justificar o seu salário e em respeito aos pedidos do povo ele 
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não ficará calado e não importa qual seja o pedido ele transmitirá aqui 

a voz do povo, e, neste caso a voz do Barreirense que pede a 

Secretária de Saúde Kelly Conti, para viabilizar o atendimento 

médico pediatra em Barreira do campo pelo menos uma vez ao mês. 

Nós continuaremos cobrando pois vimos aqui ontem que se falaram 

em altos salários dentro da Saúde então por que não pagar pediatra 

para pelo menos uma vez ao mês atender os Barreirenses. Temos 

um prédio que está ocioso o clube do Gaivota ,o senhor Adenilton fez 

uma reforma em tempo recorde, na casa dos Professores, como a 

cultura é atrelada a secretaria de educação gostaria que utilizasse da 

mesma ferramenta para promover também a reforma do clube 

Gaivota pois nosso povo precisa de investimentos culturais pois 

estamos passando por três males na sociedade que vem 

prejudicando os nossos jovens Primeiro as drogas, que vem 

aumentando absurdamente e diminuindo cada vez mais a idade dos 

usuários, sabemos que a cultura e o esporte inibe e diminui o uso das 

drogas, o espaço do Gaivota, sendo reformado poderá ser usado 

para aulas de capoeira, zumba e etc... pois assim manteremos os 

jovens ocupados pois essas atividades atrai a juventude, o outro mal 

é o Suicídio quê tem ceifado muitas vidas, eu fico observando as 

senhoras que participam da Zumba, todos os dias o centro cultural 

está lotado,é que ocupam a sua cabeça, intragem, vivem mais felizes 

pois descarregam na dança as suas frustrações, o terceiro mal é a 

Depressão doença silenciosa que vem acometendo pessoas de 

todas as idades e no esporte cultura encontramos meios de aliviar o 

sofrimento e fazer com que a população se sinta útil. Colocadas em 

votação as Indicações nº 135 e 140/21, do vereador Alexandre 

Soares, aprovadas por unanimidade; Indicação nº 139/21, de autoria 

do Senhor Glaucione que se diz muito preocupado com a quantidade 

de animais domésticos, que vivem soltos pela cidade, que, a 

prefeitura possa criar esse Centro de Zoonoses com veterinário 

disponível para fazer castrações e acompanhamento médico para os 

animais das famílias carentes, assim como em outras cidades do 
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nosso Estado. A senhora Presidente parabeniza a iniciativa do 

vereador, lembrando que é grande o número de calazar em todo 

município. Colocado em votação a indicação 139/21 aprovada por 

unanimidade. Indicação nº 137/21 da senhora Sara Soares, quê 

indica que a rua nº 29, do Residencial Carajás seja nominada, com o 

nome do senhor Altino Ribeiro (in memorian), grande pioneiro do 

município, que prestou relevantes serviços e que escolheu Santana 

do Araguaia para criar a sua família, e, isso seria uma forma de 

homenageá-lo pelo que fez pelo desenvolvimento do município. 

Colocado em votação, a indicação 139/21, é aprovada por 

unanimidade; Indicação nº 138/21, de autoria do Senhor Fernando 

Mendes, sem discussão, aprovada por unanimidade; Indicação nº 

141/21, de autoria do senhor Isaías Souza Neto, onde o mesmo diz 

que quer usar da prerrogativa muito importante do vereador, que é 

poder nominar ruas e avenidas,  quero hoje prestar homenagem a 

estas duas pessoas para deixar na memória de seus familiares a 

imortalidade deles como pessoas, o senhor Sionildes,homem 

simples, trabalhador que mesmo sendo semianalfabeto conseguia 

organizar 80, 100 pessoas em cantinas de empreiteiros e os 

conduzia muito bem dentro da paz e da harmonia desempenhando 

suas atividades braçais e competentes, e, por este motivo eu gostaria 

de fazer essa homenagem nominando com seu nome a rua onde hoje 

mora a filha dele. Quanto a outra rua, trata-se do Sr. Carlos  Trindade, 

pessoa que também contribuiu muito para o desenvolvimento do 

nosso município, aqui ele deixou muitos filhos e também muitos netos 

que continuam contribuindo, como por exemplo, um dos seus netos 

que é servidor aqui desta casa e se encontra aqui, estou falando do 

Senhor Nil Trindade. Essas homenagens são uma forma de 

reconhecê-los pelo trabalho e empenho daqueles que chegaram 

antes da gente e que batalharam para o desenvolvimento do 

município. colocado em votação a indicação do Senhor Isaías 

aprovada por unanimidade; na sequência senhora presidente solicita 

que a senhora Luceir Carneiro , faça a leitura da biografia da senhora 
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Raimunda Borges da Silva Santos, e, em seguida a presidente 

registra mais uma vez a presença do Senhor Domingos Borges e fala 

sobre o seu requerimento onde requer que o nome da creche que 

está sendo construída em Barreira do campo, com o nome da 

senhora Raimunda Borges, mãe do Professor Domingos Borges, 

essa senhora que foi um exemplo de mulher sofrida, guerreira, 

trabalhadora e caridosa e quê nos enche de orgulho falar sobre a 

vida dela, colocado em votação o requerimento nº 043/21, da 

vereadora Rosa Mônica, aprovado por unanimidade; Indicação nº 

136/21 d da senhora Rosa Mônica,sem discussão, aprovada por 

unanimidade; Passando para o grande expediente são colocadas em 

votação as matérias da Ordem do Dia a saber: Projeto de Lei nº 

864/21, aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 

865/21,aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 003/21 das 

vereadoras na Nailma e Fernanda, a senhora Nailma explana que em 

conversa com o Secretário, o mesmo informou que já existe uma 

horta no Jorcély anexo, e, que estão fazendo outra na Vila mandi, na 

escola irmão Manoel Garcia Torres,que farão investimentos como 

forma de trazer uma alimentação saudável para os alunos, colocado 

em votação o projeto de lei aprovado por unanimidade; Projeto de Lei 

nº 002/21 da vereadora Rosa Mônica sem discussão, aprovado por 

unanimidade. A senhora Rosa Mônica diz quê, sobre o projeto que 

foi para as comissões sobre a Casa dos Conselhos, é de grande valia 

essa criação, pois será feito o Regimento Interno onde se criará 

também um fundo para que todos os conselhos sejam responsáveis 

entre si de forma regularizada. Na sequência, passa-se as 

considerações finais onde vários assuntos foram abordados, como: 

plotagem dos carros; confraternização; falta de professor de 

matemática na Vila Mandí; licitação para compra da ultrassom, da 

emenda do deputado Hélio Leite; questão da saúde do município quê 

está capengando; sobre as emendas positivas; felicitações ao 

prefeito, pelo bloqueteamento em algumas ruas da cidade; o surto de 

dengue; falta de remédio; servidores do hospital com covid; as falhas 
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cometidas nesta gestão; e a respeito do vídeo que está circulando na 

cidade, a senhora Fernanda faz um desabafo e desafia o senhor 

Renan, a vir aqui na plenária dizer que ela estava mentindo sobre o 

que disse ontem aqui na Tribuna, ela tem provas do que disse e que 

não volta atrás no que falou em seus comentários acerca de qualquer 

fato.Tudo que disse está aí guardado nos arquivos digitais e que 

podem também ser vistos quantas vezes quiserem no Facebook e 

também no YouTube, o que ela quer realmente é que seja retratada, 

no mínimo, o que ela merece é respeito. Após um longo desabafo 

que gerou um certo nervosismo entre os Edis dá por encerrado o 

assunto. Continuando, a senhora Presidente diz que será realizada 

a votação para a Procuradoria da Mulher,sugere que aproveitemos o 

momento para fazermos a modificação na lei que diz que o pleito é 

de dois anos, para passarmos para um ano, assim todas as três 

vereadoras terão oportunidade de ficar um ano, colocado em 

votação, proposta aceita por unanimidade,sendo assim, como o sr. 

Enatã ja tinha se retirado do plenário, a senhora Presidente convida 

o sr. Elivany para recompor a Mesa e faz o sorteio para a 

Procuradoria Da Mulher, ficando da seguinte forma;2022, srª 

Fernanda Raquelle;2023, srª Sara Soares e 2024, srª Nailma 

Aquino.Em seguida a senhora Presidente encerra a sessão, 

lembrando a todos que nos encontraremos na confraternização e 

depois na sessão extraordinária que não tem ainda data definida, 

agradece a presença de todos e determina a mim, primeiro 

secretário, que lavre esta ata que será lida, discutida e, se aprovada, 

será assinada por todos os vereadores presentes. 
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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______________________________________________ 

 

Isaias Sousa Neto_________________________________________________ 

 

Luebeth Lopes Brandão____________________________________________ 

 

Nailma Silva Aquino_______________________________________________ 

 

Rosa Mônica Brito Franco Graciano___________________________________ 

 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 
 
 

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 

 

Sara dos Santos Soares____________________________________________ 

 

Sivaldo Correa de Azevedo__________________________________________ 

 


