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

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

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

dois (25/02/2022) 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 e Nailma Silva Aquino. 

Havendo "Quorum" exigido por lei a senhora Presidente lembra a 

todos para que permaneçam com suas máscaras e que mantenham 

o distanciamento físico, em respeito ao Decreto sobre o covid-19, que 

a sessão está sendo transmitida pelas redes sociais, em seguida 

convida a senhora Fernanda para preceder a oração inicial, onde a 

mesma faz a leitura de Salmos 119, onde o salmista diz que a 

verdade é a essência da sua palavra e, que todas suas justas 

ordenanças são eternas,que é desde o princípio e que dura para 

sempre,em seguida faz uma oração espontânea.Continuando a 

senhora Presidente determina a leitura das matérias do expediente, 

onde houve uma pequena pausa para que fossem reorganizados os 

pareceres que ainda careciam de assinatura de alguns vereadores, 

na sequência faz-se a leitura à saber; Parecer Conjunto das 

Comissões de Educação Saúde Assistência e Legislação Justiça e 

Redação Final, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 873/22, 

de autoria do Executivo Municipal quê, 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; Parecer Conjunto das comissões de Orçamento e 

Finanças e legislação justiça e Redação Final, favorável, a aprovação 
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do Projeto de Lei nº 874/22 de autoria do Executivo Municipal, que 

autoriza a Contratação Temporária de Servidores Municipais para 

atender excepcional interesse público do Poder Executivo, nos 

termos do que dispõe o inciso IX do artigo 37; Parecer da Comissão 

de Legislação Justiça e Redação Final, favorável, a aprovação do 

projeto de lei nº 007/21, de autoria da vereadora Rosa Mônica quê 

cria A Casa dos Conselhos Municipais; Parecer Conjunto da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e Educação Saúde, 

Assistência Cultura e Esporte, favorável, a aprovação do Projeto de 

Lei nº 008/21 de autoria da vereadora Rosa Mônica que Institui o 

programa Trôco Solidário em benefício a APAE de Santana do 

Araguaia Pará, e, dá outras providências; Parecer Conjunto da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e Educação, 

Saúde, Assistencia, Desfavorável, aprovação do Projeto de Emenda 

a Lei Orgânica Municipal nº 002/21 de autoria dos vereadores 

Alexandre Soares Nailma Aquino, Fernando Mendes Fernanda 

Raqueli de Toledo Sivaldo Correia e Luebeth Brandão, que dispõe 

sobre a alteração no artigo 70 da Lei Orgânica Municipal; Parecer da 

Comissão de Orçamento e Finanças desfavorável ao veto do 

executivo Municipal a emenda modificativa nº 01/21 que altera a 

redação do artigo 2º do projeto de lei nº 871/21; Parecer da Comissão 

de Legislação Justiça e Redação Final,favorável ao veto do executivo 

Municipal a emenda modificativa nº 01/21 que altera a redação do 

Artigo segundo do projeto de lei nº 871/21 autoria do executivo 

municipal; Projeto de lei nº 002/22 de autoria da vereadora Rosa 

Monica Brito Franco quê dispõe sobre a divulgação no site da 

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia das informações 

referente as ações de vacinação contra covid-19, no município de 

Santana do Araguaia-Pa; Projeto de lei nº 003/22 de autoria da 

vereadora Rosa Mônica Brito Franco quê cria no âmbito do município 

de Santana do Araguaia o programa Rua do ciclismo; Projeto de lei 

nº 004/22 de autoria da vereadora Rosa Mônica Franco quem institui 

no município de Santana do Araguaia a semana da Juventude a ser 
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realizada anualmente a partir de 12 de Agosto; Requerimento nº 

006/22 de autoria da vereadora Sara Soares, Nailma Aquino, 

Fernanda Raqueli e Rosa Mônica ao poder Executivo Municipal que 

determine a implantação na rede Municipal de Ensino do Diário 

Eletrônico; Requerimento nº 007/22 de autoria da vereadora Rosa 

Monica Brito Franco ao poder executivo Municipal que determine a 

Secretaria Municipal de Educação que pague 1/6 de férias para todos 

os professores efetivos; Requerimento nº 008/22 de autoria da 

vereadora Rosa Mônica Brito Franco ao poder Executivo Municipal, 

que determine e promova via Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e Secretaria Municipal de Agricultura um Projeto de, criação de 

peixes comunitário para os pescadores de nosso município; 

Requerimento nº 009/22 de autoria da vereadora Rosa Monica Brito 

Franco ao poder executivo Municipal para que promova esforços no 

sentido de que todos os professores efetivos da rede Municipal de 

ensino que se graduaram em Nível Superior, após aprovação da Lei 

Municipal que garantiu a progressão, sejam incluídos e beneficiados 

com a Progressão; Requerimento nº 010/22 de autoria da vereadora 

Rosa Mônica Brito Franco solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal que encaminhe á câmara projeto de Lei criando o Piso 

Salarial das merendeiras, com o pagamento da insalubridade; 

Requerimento nº 011/22 de autoria da vereadora Rosa Mônica Brito 

Franco solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que 

determine a criação de uma comissão composta por servidores do 

poder público municipal, vereadores e Síntesa, para o estudo da 

viabilidade e forma de pagamento aos profissionais da educação com 

os recursos oriundos do Precatório do FUNDEB ;Indicação nº 035/22 

de autoria Vereador Elnatã Alves, solicitando ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal que determine e promova a construção de 

redutores de velocidade e lombadas no perímetro urbano de Vila 

Mandí; Continuando a senhora Presidente encaminha para as 

Comissões Permanentes os Projetos de lei nº 002/003 e 004/22 de 

autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco;A seguir, a senhora 
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Presidente começa colocar em discussão os pareceres, sendo quê, 

Parecer da comissão de legislação justiça e redação final e comissão 

de educação saúde e assistência cultura e esporte, favorável, a 

aprovação do projeto de lei nº 873/22 aprovado por unanimidade; 

Parecer da comissão de legislação justiça e redação final e 

orçamento e Finanças, favorável, a aprovação do projeto de lei nº 

874/22,aprovado por unanimidade; Parecer da comissão de 

legislação justiça e redação final favorável a aprovação do projeto de 

lei 007/21 aprovado por unanimidade; Parecer conjunto da comissão 

de legislação justiça e redação final e comissão de educação saúde 

assistência cultura e esporte favorável a aprovação do projeto de lei 

nº 08/21 aprovados por unanimidade; continuando, o parecer 

conjunto da comissão de legislação justiça e redação final e 

comissão de educação saúde e assistência cultura e Esporte que é 

desfavorável ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 

002/21 que altera o artigo 70 da lei orgânica, mesmo aprovado por 

12 votos a favor contra um do vereador Alexandre, sobre o parecer 

desfavorável e sobre o seu voto o senhor Alexandre esclarece a 

todos que o seu voto é contra porque ele acreditar que a eleição do 

Agente Distrital não é desinteresse público mas sim desinteresse 

individual, afinal a democracia sempre é pública; Parecer da 

comissão de orçamento e Finanças ao veto do executivo a emenda 

modificativa nº 01 oo projeto de lei nº 871/21, o sr. Anderson, 

esclarece aos servidores porque ele é contra aumentar o valor, no 

relatório, feito pela self - assessoria para o ano de 2022, existem 

algumas irregularidades, por exemplo, em 2021 foram efetivados 260 

servidores, então precisamos que a base de cálculo de 2021, tenham 

incluídos estes novos efetivados, já que estão contribuindo com os 

14%, será que esse pessoal tá pensando que colocaremos nariz de 

palhaço? E que deixaríamos isso passar em branco tomando como 

base R$ 669.000.000,00, que é o valor repassado, esse documento 

enviado pelo Ipresa, é uma farsa deslavada, sou contra a taxa de 

manutenção no valor de 3%, existem gastos do Ipresa que não tem 
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explicação, por que pagar 12 meses a um pregoeiro se, em 12 meses 

não houve nenhum pregão? o contador em 2020 ganhava R$ 

8.000,00,em 2021 foi para R$ 14.000,00, a Assessoria, permaneceu 

com o valor de R$ 8.000,00,o que eu já acho muito, os contratos 

diários e despesas gerais R$ 30.000,00, e nós temos efetivos que 

estão em casa sem trabalho e que poderiam muito bem estar 

ocupando essas vagas, despesas emergenciais no valor de R$ 

3.000,00, material de limpeza R$ 600,00.Não somos contra a gestão, 

somos contra os desmandos que estamos vendo lá no Ipresa, 

e,agora surgiu a história de uma reforma, gente isso é imoral, será 

que é o momento de gastar R$ 283.000.00, será que é necessário, 

depois de tanto prejuízo? Porquê que não pegamos esse recurso 

para pagar uma empresa série para fazer retornar os 20 milhões que 

sumiram de nossa Previdencia? o próprio presidente disse em 

particular que já foi feito nota fiscal no valor de R$ 20.000,00 pra 

reforma e esse dinheiro foi usado para outros fins. Temos que estar 

atentos a tudo isso. A minha visão hoje, é de quê, já que o gestor não 

contribui com o Instituto de Previdência porque é que ele é quem 

indica o presidente, quem tinha que indicar o presidente do Ipresa 

éramos nós servidores, aquele prédio é nosso os servidores de lá 

são pagos por nós e outra, devemos mudar o Regimento Interno do 

Ipresa, vamos juntos com todos os sindicatos envolvidos convocar os 

vereadores para irmos ao Ministério Público e a Polícia Federal para 

cobrar a investigação que, inclusive já está em curso desde o dia 26 

de janeiro de 2021. Vamos cuidar dos nossos servidores, não 

estamos aqui acusando ninguém, mas esse dinheiro sumido tem o 

sangue de muitos servidores, e não acho justo que o Ipresa não se 

adeque a taxa de 2% sendo que o servidor tem por obrigação que se 

adequar com o desconto de 14% que será realizado a partir de 

Abril.O sr Glaucione diz que muitas vezes não estamos inteirados de 

determinados assuntos, mais, podemos ver que o colega Anderson 

tem se inteirado bem, e quê somente agora, no quarto mandato pôde 

verificar o quanto é sujo o Instituto de Previdência do município. 
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quando ainda em 2009 em seu primeiro mandato o prefeito queria 

investir 5 milhões em serviços de infraestrutura para o município, esta 

Câmara lotou, virou uma baderna, brigas feias, inclusive aqui dentro, 

e, agora, na covardia, roubaram quase 20 milhões e nada foi feito. 

Cadê as articulações, pelo que eu vejo  essas articulações do Ipresa 

são todas duvidosas. E agora o que fazer? a prefeitura num futuro 

muito próximo terá que pagar 40.000.000,00 por causa das 

confusões do Ipresa; a senhora Fernanda cumprimenta a todos e diz 

que quer reiterar a fala do Senhor Anderson e do Senhor Glaucione, 

que todos nós 15 vereadores não estamos contra a gestão, até 

porquê, não estamos votando algo do gestor, e sim, do Ipresa, temos 

buscado ser categóricos, lamento não vermos servidores no 

auditório, pois eles são os sócios do Ipresa. Em reuniões anteriores 

com o Ipresa, recebemos informações vazias que não satisfizeram 

nosso pedido, nossa solicitação, pois pedimos um retorno com 

explicações concretas, e, até agora nada, a única coisa que pudemos 

verificar como sempre, do presidente do Ipresa, foi um ataque de 

nervos como ele sempre demonstra, e, também ataques verbais. me 

admiro que a Self- Assessoria, empresa paga para fazer assessoria 

do Ipresa, sabe aumentar o valor da taxa administrativa e não sabe 

fazer um relatório, para diminuir gastos e se adequar a um valor da 

taxa administrativa, os desmandos estão feios, algo deve ser feito,e, 

com urgência, somos representantes dos servidores e temos aqui 

junto conosco três servidores efetivos nessa casa, e isso tudo se trata 

de interesse do servidor,  o documento a nós enviado, não inclui os 

260 servidores que já estão contribuindo, portanto, estão querendo 

brincar com a nossa cara e isso eu não aceito, esses valores 

desaparecidos comprometem o futuro do servidor ou seja, 

compromete a aposentadoria que é quando o servidor mais precisa, 

na sua velhice, acho que nem mesmo nosso prefeito, tenha 

compreendido de fato o que está acontecendo. Temos provado 

parceria com o prefeito quando conseguimos Emendas 

Parlamentares que trazem benefícios para o município, então 
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estamos do lado do povo. O senhor Alexandre diz que já tem seu 

voto definido mas quer deixar bem claro que esta pauta que aumenta 

a taxa administrativa do Ipresa, de 2% para 3%, são das 

despesas,mais entretanto, toda vez que se pronuncia o nome Ipresa, 

nos lembramos dos 20 milhões que sumiram. Se fizemos uma CPI 

contra a BRk, porquê não fizemos também uma CPI para encontrar 

e descobrir de quem é a responsabilidade por esse dinheiro ter 

sumido? Maior que este  1%, é descobrir quem foi o ladrão que 

roubou os 20.000.000,00. como, sugestão para palear a situação de 

Ipresa, apenas o concurso público, pois,a arrecadação do Instituto só 

é feita a partir de servidores efetivados, portanto faço aqui um 

Requerimento Verbal para que o gestor realize um novo concurso 

público no município, pergunto, onde estava o Ministério Público a 

Polícia Federal? E a Câmara onde estava? pois todas as outras 

tambem são responsáveis, que fique registrado, precisamos fazer 

concurso público pois o concurso, vai manter a pirâmide do Ipresa. O 

senhor Anderson lembra que foi dada ao senhor Geovane, o prazo 

de um ano, estávamos os 15 vereadores quando decidimos e 

resolvemos que ele teria um ano para descobrir a situação desse 

dinheiro, esse prazo, ainda não se findou é para abril, nesta 

legislatura não foi votado nenhum reparcelamento do Ipresa, e 

acreditamos que 2% é suficiente para taxa administrativa, concordo 

com o vereador Alexandre sobre o concurso público pois, aumenta a 

arrecadação e não precisaremos ter que ficar mendigando contrato 

e nem ficar andando atrás de prefeito para conseguir uma vaga aqui 

ou ali.A senhora Nailma diz que essa discussão é válida e estamos 

representando o servidor público e somos parceiros do nosso povo.O 

sr. Fernando diz que o senhor Anderson tem razão e quê tem se 

mostrado bastante responsável em seus posicionamentos, nas 

reuniões internas o senhor presidente do Ipresa falou em ter que 

demitir algumas pessoas, sou a favor dos 2% e não acho justo que 

se dispense servidores até porque todos eles têm seus 

compromissos já firmados e em casa existem muitos servidores 



 
 
 

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 

 

parados que poderiam estar trabalhando. A senhora Presidente diz 

que sobre o Ipresa, sempre foi assunto polêmico, quê nenhum de nós 

somos contra o servidor público, todos somos a favor do servidor e, 

quando conselheira,à época foi ao Ministério Público e a Polícia 

Federal, fez denúncia contra o Ipresa mas ainda hoje, não recebeu 

resposta, pode ser que  nem receba, mais fez a sua parte como 

Sindicalista, sugiro e faço um Requerimento Verbal para que o Ipresa 

possa vir até aqui para prestar os esclarecimentos necessários, tanto 

sobre os 3%, da taxa administrativa, como que ela também se sente 

com as classes para que discuta e explique aos srvidores sobre os 

14%. Após após essa discussão passa-se a tentar votar os pareceres 

do Veto a Emenda do Projeto de Lei 871/21, onde a senhora 

Fernanda se diz estar indignada, pois, acima de tudo o que tem que 

prevalecer é a coerência, a justiça e a transparência, que ela não 

compactua com a situação que foi criada, pois, nós tínhamos tido 

várias discussões feitas entre os vereadores, na sala de reuniões, e, 

que hoje mudaram todos os votos, eu acho isso inadmissível, e, não 

compactuo com isso, os ânimos se exaltaram várias foram as 

discussões entre alguns vereadores, mais, prosseguiram com os 

trabalhos, colocando em votação o parecer da comissão de 

legislação, sendo aprovado por 08 X 05 ( oito votos a favor, contra  

cinco) dos senhores Anderson,Fernando e Elnatã, e senhoras 

Fernanda e Nailma; Parecer da comissão de orçamento, aprovado 

por unanimidade. Na sequência é colocado em votação o 

Requerimento Verbal da vereadora Rosa Mônica sobre a vinda do 

Ipresa até o auditório, que foi aprovado por unanimidade; Em 

discussão o requerimento verbal do Senhor Alexandre,onde o senhor 

Glaucione pede a palavra e diz que sempre foi contra os concursos 

públicos no município e, vai explicar o motivo pois, as pessoas de 

fora sempre se preparam para o concursos, enquanto que as 

pessoas do nosso município acabam perdendo todas as vagas para 

o pessoal de fora nosso município e até mesmo de outro estado, já 

até se tentou ministrando aulas gratuitas,mais perdemos em 
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preparação, vejam agora pelo último concurso, foram 310 novos 

selecionados e apenas 27 são do nosso município, então enquanto 

não encontrarmos uma forma de resolver para que nossos munícipes 

sejam agraciados pelo concurso público, eu continuo sendo 

contra.Colocado em votação o Requerimento Verbal do sr Alexandre, 

aprovado por 12X01 doze votos a favor, contra um do sr. Glaucione. 

Continuando entra em discussão requerimento nº 006?22, onde a 

senhora Fernanda explica quê para ser mais claro, já existe o diário 

eletrônico, mais não existe a mobilidade para o professor poder 

acessar offline, pois as máquinas das escolas são poucas e o 

professor fica muitas vezes aquém de suas obrigações por ter que 

usar aquele programa e, apenas naquelas máquinas da escola, que 

isso agilizaria o trabalho dos educadores que têem um prazo 

pequeno entre as avaliações e a data de entrega de notas. A senhora 

Presidente, apenas reitera que o nome "diário" já estipula que se faz 

uso dele todos os dias, que esta ferramenta, facilitaria o trabalho do 

professor, colocado em votação o requerimento nº 006/22 é aprovado 

por unanimidade com a palavra a senhora presidente que diz quê, 

mesmo como vereadora, continua na luta e na briga para o 

pagamento dos direitos dos professores, estamos atrás desse 

precatório e vamos criar aí uma comissão para que realmente 

possamos encontrar uma forma de o gestor pagar os precatórios aos 

seus donos definitivos, todos os meses é a mesma história, dizem 

que vão pagar e não pagam, sabemos que o valor agora está 

reduzido, mais, vamos entregar os valores aos seus donos; o salaria 

das merendeiras é para que valorizemos esses servidores que em 

sua maioria são mulheres que trabalham às vezes em locais muito 

quentes o que dá elas o direito de receberem também a porcentagem 

da insalubridade estamos em uma discussão no município com as 

classes sobre reajuste salarial, que elas sejam incluídas, assim como 

os vigilantes recebem também a periculosidade; sobre a progressão 

já algum tempo foi reformulado a Lei e pedimos que o Senhor Prefeito 

ingresse todos os profissionais que se habilitaram em nível superior 
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para que recebam o benefício da progressão; sobre a criação de 

peixes é porque no período do defeso "Piracema" nossos 

Pescadores possam ter uma ajuda a mais para o seu sustento; sobre 

1/6 de férias para todos os professores efetivados para dar mais 

motivação aos que cuidam das crianças do nosso município vários 

municípios já agraciam os professores com essa remuneração e 

Santana do Araguaia está passando da hora de reconhecê-los, 

colocados em votação de Requerimentos número 007/ 008/ 009/ 010/ 

011/ 22 todos aprovados por unanimidade. Passando para o grande 

expediente passa-se para a ordem do dia, onde o sr Dennes diz ficar 

muito feliz pela aprovação e criação da Secretaria de Esportes, 

agradece ao Senhor Prefeito por atender o seu pedido, agradece aos 

colegas por o apoiarem em seu pedido  mais quer pedir para que o 

Senhor Prefeito, possa indicar uma pessoa jovem e de mente bem 

aberta, pois, quem vai correr atrás de recursos são os vereadores, 

que o senhor coloque alguém representando a secretaria quem goste 

realmente de esporte, que ouça sugestões e que esteja disposto a 

aprender com a comunidade; a senhora Nailma diz que pode contar 

com o apoio dela e da senhora Fernanda e que elas tem as portas 

abertas em Belém para correrem atrás de recursos para Secretaria 

de Esportes. A senhora Presidente parabeniza o senhor Prefeito pela 

matéria e diz que espera que o Senhor Prefeito indique alguém que 

realmente goste de esporte para poder fazer alavancar a secretaria 

que começará do zero, colocada em votação,o projeto de lei nº 

873/2022 aprovado por unanimidade de votos; projeto de lei nº 

874/2022 sem discussão, aprovado por unanimidade; projeto de lei 

do legislativo nº 007/2021 que cria a casa dos conselhos aprovado 

por unanimidade; projeto de lei do legislativo nº 008/2021 , troco 

solidário para APAE aprovado por unanimidade; projeto de Emenda 

a lei orgânica nº 002/2021 rejeitado por 12 votos a 1 do vereador 

Alexandre Soares; Veto a Emenda modificativa ao projeto de lei nº 

871/2021 aprovado por oito votos a cinco dos vereadores  

Elnatã,Anderson, fernando, fernanda e Nailma; indicação do 35/22 o 
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senhor Elnatã diz que o seu pedido veio do Senhor Guilherme, pois 

representa a vontade daquele povo de Vila Mandí, que querem ter 

um pouco mais de tranquilidade, muitos moradores pedem essa 

agilidade na construção de quebra-molas, principalmente naquele 

trecho onde foi ceifada a vida daquela moradora tão jovem, gostaria 

que o senhor Divininho tomasse providências o quanto antes, em 

votação a indicação nº 035/22, aprovada por unanimidade; Nas 

considerações finais, fizeram uso da palavra os senhores 

Glaucione,Nailma,Fernanda, Alexandre, Fernando e Luebeth, onde 

prestaram esclarecimentos sobre os seus trabalhos legislativos. 

Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente encerra sessão, 

determinando a mim, primeiro secretario, que lavrasse esta ata, que 

após lida e discutida, se aprovada, será assinada por todos os 

vereadores presentes. 

 


