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Ata da (1)ª primeira sessão ordinária do (2)º segundo ano do (1)º 

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

aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 

dois (24/02/2022) às (9:00) nove horas, horário regimental no 

plenário da Câmara Municipal de Santana do Araguaia, Estado do 

Pará. Presidida pela vereadora Rosa Mônica Brito Franco, do (1)º 

primeiro Secretário Elnatã Alves da Silva e do (2)º secretário senhor 

Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se a 

presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique 

Rodrigues Silva, Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, 

Fernanda Raquelle S. de Toledo, Fernando Mendes Lima, Isaias 

Souza Neto, Luebeth Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino e Sivaldo 

Correia de Azevedo. Havendo "Quorum" exigido por lei a senhora 

Presidente pergunta todos os Edis se concordam que se faça 

primeiro a entrega dos certificados uma vez que o Dr.João Carlos 

está de trabalho hoje, então, estando todos de acordo inicia-se a 

sessão com o Hino Nacional Brasileiro, em seguida convida para 

oração inicial, no intuito de que tenhamos um ano de muitas 

realizações nas graças do nosso senhor Jesus, o Sr. Pastor Luiz 

Paulo, da igreja fonte de vida, o qual nos traz a leitura de Gênesis 41, 

34 nos contando a história de José e sobre a confiança que o mesmo 

tinha e seus irmãos e, sobre o fato de que Deus deu a José a 

oportunidade de sonhar e além de sonhar, lhe deu também a 

oportunidade de governar, nos lembrando que quando temos um 

propósito na vida o propósito é muito mais importante do que as 

propostas, que os vereadores aqui presentes tenham a sabedoria de 

Salomão e o caráter de José para legislarem em nome do amor de 

Deus, para um povo e não para si próprio. Na sequência a senhora 

Presidente justifica a ausência dos Senhores Glaucione e Sara 

Soares que, se encontram em Brasília quê provavelmente amanhã 

estarão presentes aqui conosco. Neste momento a presidente disse 

que tem bastante prazer em poder homenagear a estas três figuras 

ímpares do município, João Carlos, Margarida Catrini e Cícera Leite, 
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até o ano passado ainda não existia de fato no município o direito de 

conceder este título, a bancada feminina criou esse direito e o 

primeiro contemplado foi o nosso Governador Helder Barbalho, na 

sequência, por unanimidade dos vereadores concedemos a vocês 

três, pessoas notáveis que doaram todos os anos de suas vidas pelo 

bem do nosso município, nada mais justo do que receber seus 

certificados de Cidadãos Santanenses. Dr. João Carlos Ferreira Reis, 

Cícera Ribeiro Leite e Margarida Maria Rodrigues Catrini. com a 

palavra, João Carlos Júnior que faz agradecimento em nome de seu 

pai que fez história aqui em Santana, dizendo que irá também se 

especializar para quem sabe, um dia, repetir o feito de seu 

pai,agradece pelo reconhecimento e diz que se sente orgulhoso do 

pai. A senhora Fernanda diz que para ela, é motivo de orgulho e que 

a palavra do dia é gratidão, a senhora Cícera diz que está muito feliz 

e que acha muito justo esta homenagem, que demorou, mas 

aconteceu o reconhecimento, principalmente porque aconteceu 

ainda quando ela está viva para poder comemorar,a senhora 

Margarida Catrini diz que preparou um discurso que infelizmente não 

dará conta de fazê-lo, por estar tomada de emoção, agradece de 

coração, e diz que este título ela divide com todos os colegas que 

trabalharam junto com ela todos esses anos sem exceção.Após 

fotos, discursos e abraços, a senhora Presidente então continua a 

sessão organizando as comissões permanentes para o ano de 2022 

já que haviam discutido na sala de reuniões, segue a composição 

das comissões; Comissão de Orçamento e Finanças, Presidente, sr. 

Anderson Alves de Souza, vice-presidente Nailma Silva Aquino, 

secretário sr. Elivâny Martins e suplente senhora Fernanda Raqueli 

S. de Toledo; Comissão de Terras Obras Serviços Públicos 

Planejamento Ambiental Urbano e Rural, Presidente sr. Sivaldo 

Correia de Azevedo, vice-presidente sr. Fernando Mendes Lima, 

secretário sr. Alexandre Soares Bezerra e suplente sr. Glaucione 

Silva Costa; Comissão de Educação Saúde e Assistência Cultura e 

Esporte, Presidente sr. Luebeth Lopes Brandão, vice-presidente, srª 
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Fernanda  Raqueli S. de Toledo, secretário srª Sara dos Santos 

Soares e suplente srª Naillma Silva Aquino;Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final Presidente Senhor Felipe Bringel Oliveira, 

vice-presidente sr. Dennes Henrique Rodrigues Silva, secretário sr. 

Isaías Souza Neto e suplente sr. Elnatã Alves da Silva; para 

corregedoria Legislativa, titular sr. Dennes Henrique Rodrigues Silva 

e suplente sr. Sivaldo Correia Azevedo; Estando todos de acordo, a 

senhora presidente então informa que está aprovada por 

unanimidade, as Comissões Permanentes para o ano de 

2022;Prosseguindo, é realizada a leitura das matérias da Ordem do 

dia a saber: projeto de lei nº 873/22, de autoria do Executivo 

municipal, que altera a Lei Nº 604/2009, que dispõe sobre a 

reorganização da estrutura básica do Poder Executivo Municipal e 

cria a Secretaria Municipal de Cultura Esporte,lazer e turismo, no 

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

de lei nº 874/22 de autoria do executivo Municipal quê autoriza a 

contratação temporária de Servidores Municipais para atender 

excepcional interesse público do Poder Executivo nos termos do que 

dispõe o inciso IX,do art. 37; Moção de Aplausos nº 001/2012 de 

autoria da vereadora Sara Soares e Rosa Mônica, a todos os agentes 

públicos e populares que colaboraram com o resgate das pessoas do 

naufrágio ocorrido no dia 27 de dezembro de 2021 em Barreira dos 

Campos; Projeto de lei nº 001/22 de autoria do vereador Felipe 

Bringel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação mínima 

de 20% de artistas locais em manifestações culturais e/ou eventos 

artísticos culturais musicais Exposições shows e similares, 

organizados pela administração pública e, dá outras providências; 

Requerimento nº 01/22 de autoria dos vereadores Nailma Aquino, 

Fernanda Raqueli e Fernando Lima, ao Executivo Municipal para que 

encaminhe a câmara municipal projeto de lei criando o Código 

Sanitário Municipal, projeto de lei atualizando a legislação ambiental 

bem como, projeto de lei reformulando o PCCR. Requerimento nº 

002/22 de autoria dos vereadores Nailma Aquino e Fernanda Raqueli 
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requerendo ao poder Executivo Municipal que informe qual a 

pretensão da administração municipal, sobre o prédio do Contur, se 

a obra será concluída ou não, bem como, informações sobre o 

convênio realizado entre o município e o governo federal a época, 

para construção do novo prédio. Requerimento nº 003/22 de autoria 

da vereadora Rosa Mônica Brito Franco, ao poder executivo 

Municipal que Determine e promova os meios necessários para a 

concessão de ajuda de custo para os músicos Santanenses 

enquanto perdurar a pandemia de covid-19; Requerimento nº 004/22 

de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco, ao poder 

executivo Municipal,para quê determine a reativação do programa 

Guarda Mirim, o qual já existe inclusive, uma lei aprovada no 

Parlamento Municipal; Requerimento nº 005/22 de autoria das 

vereadoras Fernanda Raqueli e Nailma Aquino, ao poder Executivo 

Municipal, solicitando que todos os vigilantes não efetivos na rede 

pública, passem a trabalhar como contratados e, não mais, como 

prestadores de serviço; Indicação nº 017/22 de autoria das 

vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli, ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promovo o envio à Câmara 

Municipal de projeto de lei reformulando o PCCR, após ouvir todas 

as classes envolvidas; Indicação nº 020/22, de autoria das 

vereadores Nailma Aquino e Fernanda Raqueli, indicam ao Exmo 

Senhor Prefeito Municipal, para que determine e promova a imediata 

reforma da Estratégia de Saúde da Família da Vila T do pau-brasil; 

Indicação nº 021/22 de autoria das vereadoras Nailma Aquino e 

Fernanda Raqueli, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito que 

determine e promova imediata reforma da Estratégia da Saúde da 

Família Dr Wagner Pereira da Silva, localizado no setor seringal 

I,nesta cidade; Indicação 022/22 de autoria das vereadoras Nailma 

Aquino e Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

solicitando que determine e promova a pavimentação do entorno da 

quadra de esportes da Vila União, bem como que a mesma seja 

dotada de de mais equipamentos como Parque Infantil, árvores, 
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bancos ,luminárias e equipamentos de ginástica; Indicação nº 023/22 

de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli, 

solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine 

e promova imediata reforma da Escola Municipal Wilson Moreira, 

localizado na Vila T do pau-brasil;Indicação nº 024/22 de autoria das 

vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promova a contratação de 

um médico para atender em caráter permanente na Vila Mandi; 

Indicação nº 25/22 de autoria das vereadoras Nailma Aquino e 

Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que 

determine e promova a reforma e revitalização da Praça da Bíblia; 

Indicação do 026/22 de autoria do vereador Elnatã Alves, ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria Municipal 

de Saúde para efetuar a contratação de um médico plantonista para 

ficar à disposição da Maternidade Municipal; Indicação nº 27/22 de 

autoria do vereador Alexandre Soares ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para que determine e promova a cobertura da quadra de 

esportes localizada na praça central do Residencial Araguaia; 

Indicação nº 028/22 de autoria do vereador Alexandre Soares  ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a 

construção de mureta/ alambrado e iluminação da quadra de areia, 

localizada na praça central do Residencial Araguaia; Indicação nº 

029/22, de autoria do vereador Alexandre Soares ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promova a 

reforma/revitalização do Centro Cultural do Residencial Araguaia; 

Indicação nº 030/22 de autoria do vereador Alexandre Soares ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova uma 

operação tapa-buracos no residencial araguaia; Indicação nº 032/22 

de autoria do vereador Fernando Mendes,ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para que determine e promova a pavimentação da Avenida 

Antônio Costa bem como bloqueteamento do canteiro central da 

Avenida Nicolau Lunardelli, assim como em suas laterais, com a 

construção de ciclovia, ambas localizadas no distrito de Nova 
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Barreira; Indicação nº 033/22 de autoria do vereador Fernando 

Mendes ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e 

promova a construção de um refeitório e alambrado na quadra de 

esportes ambos na Escola Municipal Tereza Santana Costa 

localizado no distrito de Nova Barreira; Indicação nº 034/22 de autoria 

do vereador Fernando Mendes, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

para que determine e promova a confecção e instalação de placas 

indicativas ás Margens da PA 411, distrito de Nova Barreira com a 

seguinte frase, bem-vindos a Nova Barreira; Na sequência a senhora 

Presidente encaminha para as comissões permanentes os projetos 

de lei do Executivo nº 873/22 e 874/22 , também o projeto de lei nº 

001/22 de autoria do vereador Felipe Bringel; Moção de Aplausos 

Nº001/22, sem discussão, aprovada por unanimidade. com a palavra, 

a senhora Fernanda que diz ser necessário e urgente a criação dos 

códigos sanitários, Código Ambiental pois muitas vezes nos 

deparamos com situação de que por falta desses códigos não se 

sabendo ao certo de quem é a competência para resolver, temos que 

organizar para podermos trabalhar de forma correta, a equipe técnica 

também é de acordo conosco e já até nos reunimos a respeito, que 

isso seja feito o quanto antes.O PCCR é um pedido desde o ano 

passado, temos funcionários precisando melhorias nestas reformas 

para se aposentarem, temos urgência que se faça essa 

reformulação.A senhora Rosa Mônica lembra que a última foi feita 

em 2009, mais que ela trouxe muitas desvantagens e espera que 

possamos resolver neste pleito, essa questão. Fernanda diz que os 

servidores de todas as classes terão que se organizar, a senhora 

Rosa lembra que o PCCR trata não só de direitos mais também de 

deveres, senhor Alexandre lembra que junto ao PCCR ver também o 

Regime Jurídico que dele foi nos tirado o auxílio natalidade que é um 

direito constituído. Colocado em votação o requerimento nº 001/22 

aprovado por unanimidade; Nailma diz que sempre que pode pede 

pelos vigilantes pois eles também são de grande importância dentro 

dos trabalhos do município, precisamos resguardá-los, portanto 
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sugerimos que o sr. prefeito os contrate e não os deixem como 

prestadores. Colocado em votação, aprovado por unanimidade o 

requerimento de número 005/22. O senhor Elnatã fala sobre a 

necessidade de se ter um médico de plantão 24 horas na 

Maternidade Municipal, pois os atendimentos médicos não tem hora 

para acontecer e o médico que fica no atendimento do Hospital é o 

mesmo que atende na maternidade, isso quer dizer que se a 

emergência for no mesmo instante em que o outro estiver 

precisando,no outro prédio um fica desassistido, então fica aqui meu 

pedido para que a Secretaria possa contratar mais um médico 

plantonista para a maternidade. Colocado em votação a indicação nº 

026/22, aprovada por unanimidade. Com a palavra o senhor 

Fernando que fala sobre suas indicações dizendo que ano passado 

conseguiu com o apoio dos colegas transformar nova Barreira em 

Distrito, esse pedido desta placa indicativa é para que as pessoas ao 

passarem pelo distrito saibam ao menos por onde estão passando, 

que o senhor Secretário de Educação posso olhar com mais carinho 

para Nova Barreira, pois, a nossa escola que foi construída na época 

do Senhor Tonico Machado, está em péssimas condições, as 

crianças não possuem nem local apropriado para fazer os seus 

Lanches, nossa escola Tereza Santana Costa, precisa de uma 

reforma com urgência; Não poderia deixar de pedir também que 

sejam feitos bloqueteamento  na Rua António Costa como também, 

nas laterais da Avenida Nicolau Lunardelli. Quero fazer um 

requerimento verbal para que fosse realizada com urgência uma 

limpeza na nossa cidade que já se encontra toda suja, os lotes 

baldios estão todos cheios de mato, muito lixo beirando as avenidas, 

precisamos melhorar o cartão postal da nossa cidade Santana do 

Araguaia. colocados em votação, são aprovado por unanimidade as 

indicações 032/033 e 034/22. Coloca-se também em votação o 

requerimento verbal solicitando limpeza das ruas e avenidas bem 

como a limpeza de lotes baldios, aprovado por unanimidade. A 

senhora Fernanda fala sobre o seus requerimentos que depois de 
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irem a obra e visto in loco, quer informações sobre como está o 

andamento, e de forma urgente, precisamos saber porque a 

construção do Contur está a 6 anos parada, muitas vezes deixamos 

de ter ações culturais talvez até mesmo por falta de espaço físico, e, 

sabemos que existe um recurso parado, precisamos correr atrás de 

resolver essa situação, saber senhora Presidente lembra que já está 

há uma década essa situação e precisando sim saber o que é que 

está acontecendo. colocado em votação o requerimento nº 02/22 

aprovado por unanimidade .Continuando, com a palavra em 

senhoras Fernanda e Nailma, lembram que o PCCR já foi bastante 

falado e então pedimos para que seja feito uma ampliação do 

postinho do T pau-brasil, inclusive fazer um muro para que tenha 

segurança do próprio posto e para os funcionários; o postinho Doutor 

Wagner, é muito procurado pois os bairros Seringal I e II e expansão 

são atendidos por ele,mais está faltando um pouco mais de estrutura, 

quero parabenizar a Marta que é um anjo lá naquele posto, tanto ela 

quanto toda a sua equipe; sobre a quadra, que foi reinaugurada 

gostaria de pedir que o senhor gestor organizasse todo o seu entorno 

para melhorar o convívio, colocando parque para as crianças, 

árvores, bancos e luminárias, para que possam ser curtido por toda 

a família; sobre a Escola Wilson Moreira ela necessita com urgência 

de uma reforma inclusive, a cozinha está escorada, a senhora Rosa 

Mônica disse que o senhor Adenilton, Secretario de Educação até lhe 

deu um prazo para o início da obra dessa escola, ele disse que a 

partir do dia primeiro de julho a escola começará a ser reformada, as 

senhoras Rosa Mônica, Fernanda e Nailma, disseram que estarão lá 

nesta data para cobrar o trabalho. Colocado em votação as 

indicações nº 017/020/021/022/0 23/024 e 025/22 aprovadas por 

unanimidade. Na Tribuna a senhora Rosa Mônica pede que todos se 

levantem e que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao 

Márcio que faleceu ontem, pessoa Pioneira em nosso municipio, que 

já trouxe tantas alegrias para todos nós, inclusive,quero lembrar que 

ele esteve aqui ontem de manhã na câmara. O requerimento da 
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guarda mirim ao qual estou pedindo a revitalização é apenas para 

reativar pois, já é uma lei queremos apenas que o prefeito possa 

reativar e fazer funcionar para atendermos nossas crianças. não 

havendo mais discussões a respeito são colocados em votação os 

requerimentos nº 003 e 004/22 aprovados por unanimidade. com a 

palavra o senhor Alexandre que diz que é vereador de todo município 

e que tem muitos amigos que residem no Residencial Araguaia, e 

pede ao prefeito que assim como ele resolveu a situação da entrada 

da maternidade, que faça também, de bloquetes, a entrada do 

Residencial Araguaia, no verão é muita poeira e na época das chuvas 

muita lama, sem contar que fica impossível alguns veículos entrar e 

sair por ali o senhor sabe que lá existem 413 casas e que, moram 

mais ou menos 2.000 pessoas, imagine esse povo sem poder entrar 

e sair de onde moram. gostaria que o senhor promovesse também a 

reforma e revitalização do Centro Cultural onde hoje está sendo 

realizado o projeto do jiu-jitsu ;que seja também feita a operação tapa 

buracos, as ruas estão em péssimo estado e quero lembrar também 

que a única quadra do município sem cobertura é a do Residencial 

Araguaia, peço também que construa mureta e alambrado com 

iluminação da quadra de areia, e, Senhor Prefeito vamos continuar 

cobrando para que cuide com carinho do nosso setor, fiquei feliz em 

terminar o ano de 2021 tendo 02 indicações atendidas sobre o pedido 

das ACS e ACE, também sobre a ambulância lá da Cristalino, me 

sinto feliz por isso. Colocados em votação as indicações do vereador 

027/028/029 e 030/22, aprovadas por unanimidade. Nas 

considerações finais a senhora Nailma agradece aos colegas pelo 

apoio ao pedido sobre os vigilantes, a senhora Fernanda faz também 

alguns agradecimentos, o senhor Anderson também faz uso das 

considerações dizendo que dorme tranquilo porque sabe, que tem 

desenvolvido um bom trabalho lembra, que as Emendas Impositiva 

sairam daqui da câmara,o senhor Elivany também faz uso da palavra 

com alguns agradecimentos, também o Senhor Fernando Mendes, 

em seguida não havendo nada mais a tratar a senhora Presidente 
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determina a mim que lavrasse esta ata que após lida e discutida se 

aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes.   

 


