ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ata da (3)ª terceira 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 março do ano de dois mil e vinte
dois (24/03/2022) 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, 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 lembra a todos, que somos todos filhos de Deus e
que temos que ser confiantes do amor de Deus para conosco. Logo
após a srª Presidente lembra a todos quê permaneçam com suas
máscaras e que mantenham o distanciamento físico, em respeito ao
decreto sobre o covid-19, o público está reduzido mais quê,
continuam as transmissões ao vivo pelas redes sociais, em seguida
determina a leitura das matérias da ordem do dia a saber: Projeto de
lei nº 005/22 de autoria das vereadoras na Nailma Aquino, Fernanda
Raqueli e Fernando Mendes que Institui no município de Santana do
Araguaia, a campanha "agosto lilás" e dá outras providências;
Requerimento nº 12/22 de autoria do vereador Anderson Alves
requerendo ao Ministério da Economia e Secretaria de Regime de
Previdência social que disponibilize informações sobre a auditoria
específica de investimentos realizado no Instituto de Previdência
Municipal (IPRESA), no município de Santana do Araguaia Pará
concluída em 2021; Requerimento nº 13/22 de autoria das
vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli requerendo ao poder
executivo Municipal que promova a cedência ou contratação de uma
assistente social e uma psicóloga para a delegacia de polícia de
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Santana do Araguaia Pará; Requerimento nº 14/22 de autoria das
vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli, requerendo ao
poder executivo Municipal que encaminhe no prazo legal a Câmara
Municipal de Santana do Araguaia o quadro odontológico atual das
Unidades de Saúde da zona urbana e Rural, contendo o nome da
unidade nome dos profissionais e os dias de atendimento durante a
semana; Requerimento nº 015/22 de autoria das vereadoras Nailma
Aquino e Fernanda Raqueli, requerendo ao poder executivo
Municipal que encaminhe no prazo legal a Câmara Municipal de
Santana do Araguaia o quadro de médico atual das unidades da zona
urbana e Rural contendo o nome da unidade nome dos profissionais
e os dias de atendimento na semana; Requerimento nº 18/22 de
autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco requerendo ao poder
executivo Municipal que determine que os veículos locados para o
transporte escolar,sejam emplacados em Santana do Araguaia Pará;
Indicação nº 001/22 de autoria da vereadora Sara Soares e Elnatã,
Alves solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que determine
a compra de um veículo ambulância para atender o distrito de Vila
Mandi; Indicação nº 002/22 de autoria dos vereadores Sara Soares e
Rosa Mônica, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito que determine e
promova a pavimentação da rua Wilson Brito, a rua do restaurante
Toca do Puff, no Setor Centro de Apoio nesta cidade; Indicação nº
003/22 de autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal que determine e promova os meios
necessários para adquirir uma UTI móvel, uma UTI fixa e dois
respiradores, sendo um infantil e um adulto, e de incubadoras para a
maternidade Municipal; Indicação nº 04/2012 de autoria da vereadora
Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que
determine e promova o bloqueteamento das ruas e avenidas do
bairro Seringal nesta cidade; Indicação nº 05/22 de autoria da
vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal que promova ações do sentido de estar capacitando os
técnicos de enfermagem lotados na Secretaria Municipal de Saúde;
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Indicação nº 06/22 de autoria da vereadora Sara Soares solicitando
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova ações no
sentido de determinar a imediata e constante atualização das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência do
município; Indicação nº 07/22 de autoria da vereadora Sara Soares
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova
ações no sentido de regularizar a remuneração salarial dos técnicos
de enfermagem da rede Municipal de Saúde; Indicação nº 009/2012
de autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que promova ações no sentido de construir
um posto de saúde no bairro Alto da Conquista; Indicação nº 009/22
de autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que determine e promova a disponibilização
de um local adequado para o recolhimento dos animais "Cães e
Gatos". Indicação nº 036/22 de autoria das vereadoras Nailma
Aquino e Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para
que determine e promova uma operação tapa-buraco urgente nas
ruas e avenidas de Santana do Araguaia; Indicação 037/22 autoria
das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova uma
operação de limpeza urbana de forma urgente nas Avenidas,Ruas e
praças, espaços públicos canteiros e lotes baldios de Santana do
Araguaia Pará; Indicação nº 038/22 de autoria das vereadoras
Nailma Aquino, Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que determine a aquisição ou cedência de um
automóvel e duas motocicletas ao Demutran; Indicação nº 43/22 de
autoria do vereador Alexandre Soares ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal solicitando que determine o envio a Câmara Municipal de
Projeto de lei com a finalidade de nomear as ruas e avenidas do Setor
Residencial Araguaia e Carajás com a maior brevidade possível;
Indicação nº 044/22 de autoria dos vereadores Alexandre Soares e
Rosa Mônica solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para
que promova esforços junto ao Governo do Estado do Pará no
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sentido de que seja destinado 2 Km de asfalto para pavimentação da
Avenida Codespar em Barreira dos Campos, da entrada da cidade
até a praça central; Indicação no 045/22 de autoria do vereador
Alexandre Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
para que determine e promova o envio de um médico para
atendimento da população do Cantão pelo menos um dia na semana;
Indicação nº 046/22 de autoria do vereador Alexandre Soares
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine
e promova esforços junto ao Governo do Estado do Pará e a
Equatorial energia no sentido de que seja iniciada as obras da rede
de energia elétrica do Retiro 14, parte 2 Serra Verde e Bacião, do
cristalino; Indicação nº 051/22 de autoria da vereadora Rosa Mônica
Brito Franco solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
determine e promova algumas medidas com vistas a organizar o
Cais de Barreira dos Campos para trazer maior conforto aos turistas;
Indicação no 054/22 de autoria do vereador Elivany Martins
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para quê promova o
asfaltamento integral da Avenida Leolândia Marcuartur assim como
a conclusão da valeta e instalação da iluminação elétrica em cima da
mesma. A senhora Presidente então inicia com a apreciação das
matérias do dia sendo quê: Projeto de lei nº 005/22 encaminhado
para as Comissões Permanentes;Com a palavra as senhoras Nailma
e Fernanda que em defesa de seus requerimentos dizem que mesmo
tendo passado o dia internacional da mulher pautamos pela
necessidades das mulheres em condição de vulnerabilidade, pois,
após qualquer ato de agressão nós nos encontramos em uma
sensibilidade
extrema
e
merecemos
um
atendimento
diferenciado,não que os homens não sejam capazes,claro que o são,
mais não temos em nosso município
estes profissionais
especializados,precisamos com urgência de termos na delegacia um
psicólogo e uma assistente social pois o delegacia já é hostil e ainda
sermos atendidos por homens dificulta muito mais a situação,
precisamos nos sentir amparadas na hora da dor,quê, o contato com
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a população diariamente nos traz reclamações constantes e nossos
outros dois requerimentos pedem informações sobre quais médicos,
quais dentistas e quais dias estarão atendendo nas unidades de
saúde até mesmo para que possamos informar quando formos
procurados e que possamos informar de maneira correta, que a
gestão fique atenta quanto ao prazo para responder nossos
questionamentos pois se pedimos é porque o povo que
representamos nos procura e muitas vezes não sabemos dar
informação, correta gostaríamos de contar com o apoio dos colegas,
colocado em votação os requerimentos nº 013/014 e 015/22,
aprovados por unanimidade. A senhora Presidente diz então que
durante esta semana a secretária administrativa fará o levantamento
sobre o que está pendente para tomarmos providências. Na tribuna,
a senhora presidente fala sobre seu requerimento pois, no dia da
fiscalização dos ônibus para o transporte escolar foi verificado que
as placas dos veículos não são do município e o recurso gasto pelo
município vai para outro e, não é justo que isso continue
acontecendo, nosso gestor possa encontrar meios de trazer esses
emplacamentos para Santana do Araguaia, colocado em votação o
requerimento nº 018/22 aprovado por unanimidade. Com a palavra o
sr. Anderson Alves que diz a todos que a lei 619/2009 no artigo 26,
diz que, a fiscalização é de responsabilidade da Câmara Municipal,
fui eleito para isso, sou pago para isso, inclusive meu pagamento não
atrasa, portanto não estou aqui fazendo política, até por que já estou
eleito, estou apenas desenvolvendo meu trabalho, não estou aqui
para julgar e nem para perseguir ninguém ,estive em Brasília em
audiência com coordenador de auditoria das previdências,
solicitando orientações de como proceder para descobrir o que
realmente aconteceu ao Ipresa, eu ví, mas não recebi os
documentos, pois o oficio que levei não solicitava cópias, o que ouví
e ví, me deixou perplexo.O chefe de auditorias intitulou o nosso
Instituto de Previdência como "imoral", existem várias denúncias que
nos foram informadas e algumas me deixaram até surpreso, inclusive
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ví uma denúncia do Ministério e da subsecretaria das previdências
contra o Ipresa para a Polícia Federal por irregularidades, a walpires
que estva com o dinheiro do Ipresa entrou em falência em outubro de
2018, em 2019 o interventor relatou que a empresa vendeu os títulos
à revelia, sendo que nossos títulos valiam uns 18 milhões, este valor
estava na Walpires desde 2013, e, nesta época ela já estava sendo
processada, mesmo assim nosso dinheiro foi aplicado lá, eu sou
servidor e daqui alguns anos irei me aposentar, mas, com base nas
informações, uma vez que pouco se faz concurso ao chegarmos em
2043 ninguém mais se aposentará pois o patrimônio da empresa será
liquidado, a Self informou que a partir de 2033,o Ipresa começará a
entrar na receita para poder conseguir aposentar alguns efetivos, e
os outros? como se aposentarão? Está lá no Portal da
Transparência, todos podem ver, portanto, se não fizermos concurso
para aumentar a arrecadação, não haverá solução para servidores
no futuro.A senhora Presidente diz que quando da auditoria ela
estava no sindicato e cobraram esse documento, inclusive era para
ter acontecido uma licitação para a retirada dos títulos e não se sabe
por qual motivo ela não aconteceu. Na sequência coloca em votação
requerimento 012/22 sendo aprovado por unanimidade. Com a
palavra o senhor Elnatã que diz que todos sabemos da importância
do distrito de Vila Mandi, e no momento estamos com dificuldade
pois, nossa ambulância estragou foi colocado um Gol para ficar
atendendo mas não está sendo fácil, tem pacientes que não dá para
acomodar nesse tipo de veículo, o povo nos cobra e não estamos
conseguindo encontrar a solução pois já corremos por todos os lados
inclusive com gestor, e até agora nada foi feito conto com o apoio dos
colegas pois a ambulância que está lá está sucateada e a secretária
de saúde terá que mandar com urgência uma ambulância para o
distrito a srª Sara diz que Vila Mandi merece ser vista com bons olhos
que o distrito tem doado tanto ao Hospital do amor então nada mais
digno do que atendermos agora a necessidade daquele povo assim
como atendemos a cristalino. colocado em votação, a indicação nº
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001/22, aprovada por unanimidade; Prosseguindo,a senhora Sara
fala sobre suas outras indicações as quais está apenas reafirmando
os seus pedidos do ano passado, sobre a Rua Wilson Brito onde fica
a toca do Puff, que vem sofrendo por causa das poças de água, quê
o poder público possa resolver a situação, as UTIs, móvel e Fixa,
bem como os respiradores sabemos que o covid ainda não acabou e
não vamos deixar que sejamos pegos de surpresa. Novamente quero
lembrar que devemos valorizar o seringal que é um local onde todos
vamos côlher nossos votos quê não lembremos daquele povo só na
hora do voto, vamos valorizar aquele povo. Quê a Secretaria de
Saúde possa realizar constantemente a capacitação para os nossos
servidores da saúde que são os anjos em nossa comunidade, que
possam estar sempre participando de capacitações para melhorarem
os atendimentos, quê o Senhor Prefeito determine a atualização do
Portal da Transparência, atualmente não se encontra nada lá, muitas
vezes não se consegue nem mesmo acesso ao portal. Quê nossas
técnicas de enfermagem tenham sua remuneração salarial
regularizada pois há anos está defasado o valor e que o Senhor
Prefeito construa o posto de saúde no Setor Alto da Conquista e
disponibilize local adequado para o recolhimento de animais para
evitar maus tratos e a disseminação de doenças; colocados em
votação, são aprovados por unanimidade as indicações
002/003/004/005/006/007/ 008 e 009/22; Com a palavra a senhora
Fernanda que solicita com urgência a operação tapa buracos,
mesmo sendo época de chuva mas que é necessário e urgente
inclusive pôde ver hoje que a operação já começou que a limpeza
urbana é urgente e necessária pois há muito acúmulo de lixo, mato,
poças d'água que além de deixar a cidade feia contribui para o
aumento de doenças, a gente vive pedindo que o Demutran atue na
cidade, mais para isso, precisamos do tá-los de meios para o
trabalho, no momento, seriam necessários ao menos duas
motocicletas para o órgão, a senhora Nailma pede que seja visto com
carinho a situação da valeta do Alto da Boa Vista pois é grande o
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odor pelo qual a comunidade tem passado pois animais mortos são
jogados na vala e isso causa muito constrangimento e desconforto
aos moradores. Colocados em votação são aprovados por
unanimidade as indicações nº 036/037 e 038/22. O senhor Alexandre
diz que reclamamos tanto de não termos iluminação pública e nos
esquecemos que muitos ainda nem possuem energia nas suas
residências, estou aqui pedindo por aqueles esquecidos lá da
Cristalino, alguns ainda tem que usar motor estacionário ou placas
de energia solar, quando podem, no Retiro 14 parte 2 ,PA Serra
Verde Bacião, solicito que comece logo as obras o mais rápido
possível, pois precisamos valorizar e respeitar aquele povo. sobre o
atendimento médico no Cantão, conversei com o senhor Norberto,
que é o médico de Barreira do Campo, o mesmo, se disponibiliza a
atender um dia na semana lá no Cantão,que a gestão municipal
possa ver isso com carinho, para facilitar a vida dos colonos da
região; Quê o Senhor Prefeito busque junto ao Governo do Estado
02 Km de asfalto para nossa corredor do Turismo em Barreira do
campo que é Avenida Codespar, Senhor Eduardo, cobre do Senhor
Helder, os recursos do programa Asfalto por todo Pará para nossa
querida Barreira do campo como forma de agraciar a comunidade,
que o senhor Prefeito Municipal, envie a câmara o Projeto de Lei para
nomear as ruas e avenidas do Residencial Araguaia pois desde a sua
criação tem atrapalhado o serviço de entrega de Correios, mercados,
pois não existe nomeação de ruas nem numeração de casas;
Colocados em votação são aprovados por unanimidade as
indicações nº 043/044/045 e 046/22. Na Tribuna,a senhora
Presidente fala que seu pedido é para Barreira do Campo,
precisamos trazer mais conforto aos turistas, surgiu um sol, a
Barreira do Campo fica lotada, precisamos organizar o Cais, com
banheiros, WIFI, proibir estacionamento na orla etc. para que o lazer
fique mais acessível, colocado em votação a indicação de número
51/22, aprovada por unanimidade. Com a palavra o senhor Elivany
que diz que sua indicação é muito importante para a cidade e acredita
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ser a décima vez que solicita esse trabalho, ou seja, o final da obra
da valeta, para ele é uma questão de honra dar melhor dignidade a
população daquele setor, quer aproveitar que já que será feita a
revitalização, para organizarmos também os bueiros e o
bloqueteamento da outra metade da avenida, também que se
resolva a questão dos meios-fios; Quero neste momento fazer
verbalmente uma Moção de Pesar pelo falecimento do Breno
Alencar, filho de um pioneiro de nossa cidade, garoto jovem, que
deixou tanta dor aos amigos e familiares. Colocado em votação a
indicação nº 54/22 aprovada por unanimidade. O senhor Felipe fala
que ficou muito comovido com o sofrimento daquela mãe, se lembra
que o gaguin costuma dizer, com os rompantes da juventude que não
tem medo de nada, mais acredito que, todos temos que ter medo
para quÊ tenhamos vida longa, é muito triste vermos um garoto partir
tão cedo e deixando os pais com tanto sofrimento, lhe parabenizo ,
senhor Elivany, por sua iniciativa.Continuando, a senhora Pres.
coloca em votação a Moção de Pesar a familia do Sr Breno Alencar,
sendo aprovada por unanimidade. Na sequencia, várias foram as
considerações finais,dos senhores Alexandre, Nailma,Fernanda,
Elnatã, Sara Soares e sr Anderson que continua cobrando as
responsabilidades do Ipresa. Nada mais havendo a tratar, a senhora
Presidente, agradece a presença de todos e encerra a sessão
determinando que se lavrasse esta ata, que após lida, discutida,se
aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes.
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