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Ata da (4)ª quarta sessão ordinária do (2)º segundo ano do (1)º 

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

aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 

dois (29/03/2022) 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,Luebeth Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino, Sara dos 

Santos Soares e Sivaldo Correa Azevedo. Havendo "Quorum" 

exigido por lei a senhora Presidente pede desculpas pelo atrazo no 

inicio da sessão, mais quê houve muita discussão por ser matéria 

polêmica, quero dizer também quê por motivo ainda da Pandemia, 

temos público reduzido mais, quê nossas sessões estão sendo 

transmitidas pelas redes sociais, convida a senhora Fernanda para 

preceder a oração inicial, onde a mesma faz a leitura de Provérbios 

16,3; consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos 

serão bem-sucedidos, consagrar nos ao senhor é respondermos ao 

chamado espiritual tomando decisões que agradam a Deus, na 

sequência faz uma oração espontânea continuando a senhora 

Presidente determina a leitura das matérias da Ordem do Dia a saber: 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao Projeto de lei nº 

875/22 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre o reajuste no 

vencimento dos Servidores no quadro da administração geral no 

âmbito do Poder Executivo do município de Santana do Araguaia, e 

dá outras providências, sendo o voto por maioria favorável a 

aprovação do projeto uma vez que o senhor Anderson foi voto 

vencido dentro da Comissão. Parecer da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação final, favorável a aprovação do projeto 875/22 

favorável à aprovação do mesmo; Parecer Conjunto da Comissão de 
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Legislação Justiça e Redação final e Educação Saúde e Assistência 

Cultura e Esporte, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 002/22 

de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco, dispõe sobre a 

divulgação no site da prefeitura Municipal de Santana do Araguaia 

das informações referentes as ações de vacinação contra a covid-19 

no município de Santana do Araguaia Pará; Parecer Conjunto da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação final e Educação, 

Assistência Cultura e Esporte, favorável a aprovação do Projeto de 

lei nº 003/22 de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco,quê 

cria no âmbito do município de Santana do Araguaia o programa Rua 

do Ciclismo; Parecer da comissão de Legislação Justiça e Redação 

final, favorável a aprovação do projeto de lei nº 004/22 de autoria da 

vereadora Rosa Monica Brito Franco, quê institui no município de 

Santana do Araguaia a semana da Juventude a ser realizada 

anualmente a partir de 12 de agosto; Projeto de lei número 875/2022 

de autoria do executivo Municipal quê dispõe sobre reajuste nos 

vencimentos dos Servidores no quadro da administração geral no 

âmbito do Poder Executivo do município de Santana do Araguaia e 

dá outras providências; Projeto de lei nº 006/22 de autoria da 

vereadora Rosa Monica Brito Franco, declara de utilidade pública o 

Instituto social JAPA - Jovens Agindo Portas se Abrindo; Moção de 

aplausos 002/22 de autoria das vereadoras Rosa Monica Brito 

Franco, fernanda Raqueli S. de Toledo, Nailma Aquino, e Sara 

Soares, em alusão ao Dia Internacional da Mulher comemorado no 

dia 8 de Março que seja aprovado e encaminhado Moção de 

aplausos e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade santanense a 16 senhoras elencadas; Requerimento nº 

016/22 de autoria das vereadora Nailma Aquino e Fernanda S. de 

Toledo, ao Exmo sr Prefeito Municipal  para que encaminhe no prazo 

legal a Câmara Municipal de Santana do Araguaia relatório 

relacionando as receitas e despesas do IPRESA, referente ao ano de 

2021 constando o gasto com combustível, de veículos porventura 

existentes próprios ou locados, folha de pagamento dos Servidores 
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efetivos e contratados à disposição do Instituto e, o valor repassado 

a título de taxa administrativa; Requerimento de nº 17/22 de autoria 

das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli ao poder 

executivo Municipal que encaminhe a câmara de Santana do 

Araguaia ,projeto de lei requerendo autorização Legislativa para 

alienar as sucata de veículos e máquinas sem condições de uso que 

se encontram na garagem Municipal e, que o valor da alienação seja 

revertido em investimentos no centro de reabilitação, casa dos idosos 

e casa de acolhimento; Requerimento nº 19/22 de autoria do 

vereador Anderson Alves ao Presidente do Instituto de Previdência 

Municipal Ipresa, que encaminhe cópia do contrato e possíveis 

renovações de contratos firmados entre a empresa Walpires S/A 

Corretora de câmbio,títulos e valores mobiliários entre anos de 2013 

e 2017, contratos estes para realização de operações dos mercados 

administrados por Bolsa de Valores Bolsa de mercadorias e/ou 

futuros e/ou por entidades do mercado de internet; Requerimento nº 

020/2012 de autoria dos vereadores Nailma Aquino, Fernanda 

Raqueli e Fernando Mendes ao chefe do poder executivo municipal 

que determine que as leis aprovadas pela câmara municipal e 

sancionadas pelo chefe do Poder Executivo sejam encaminhadas a 

câmara municipal imediatamente após a sua publicação; 

Requerimento nº 21/22 de autoria do vereador Fernando Mendes 

solicitando ao chefe do Poder Executivo que determine a Secretária 

Municipal de Meio Ambiente que instale recipientes para 

recolhimento de lixo no distrito de Nova Barreira; Requerimento nº 

022/22 de autoria dos vereadores Nailma Aquino, Fernanda Raqueli 

e Fernando Mendes solicitando ao chefe do Poder Executivo 

municipal que encaminha a câmara municipal no prazo de 15 dias 

úteis nos termos do artigo 21 inciso 17 da lei orgânica, relatório 

constando as receitas recebidas durante o ano de 2021 referente a 

taxa de iluminação pública, bem como os gastos realizados com a 

manutenção da iluminação pública durante o ano de 2021; 

Requerimento nº 23/22 de autoria dos vereadores Nailma Aquino, 
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Fernanda Raqueli eFernando Mendes, solicitando ao chefe do Poder 

Executivo Municipal que determine que os requerimentos e pedidos 

de informações oriundos da Câmara Municipal sejam respondidos no 

prazo máximo de 15 dias úteis nos termos do artigo 21 inciso 18 da 

lei orgânica Municipal; Requerimento nº 24/22 de autoria da 

vereadora Rosa Mônica Brito Franco ao chefe do Poder Executivo 

Municipal para que determine e promova o Retorno das atividades 

do Centro Cultural,( aulas de zumba, violão, dança, etc...) 

Requerimento nº025/22 de autoria do vereador Sivaldo Corrêa 

Azevedo ao chefe do Poder Executivo municipal que encaminha a 

Câmara Municipal de Santana do Araguaia projeto de lei destinando 

20% do valor arrecadado com o ITR- Imposto Territorial Rural, para 

o Fundo Municipal de Agricultura; Indicação nº 010/22 de autoria da 

vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal, que determine e promova a conclusão da obra na valeta 

localizada na Avenida Leolândia Marcuartur; Indicação nº 011/22 de 

autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor 

Prefeito para que determine e promova a criação da Secretaria 

Municipal de Cultura; Indicação nº 012/22 de autoria da vereadora 

Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para 

que determine e promova a colocação de recipientes adequados 

para o recolhimento e depósito de lixo e seus resíduos nas margens 

do Rio Araguaia em Barreira dos Campos; Indicação nº 013/22 de 

autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promova a construção de 

uma praça no distrito de Vila Mandi, dotada de brinquedos e 

academia de ginástica. Indicação nº 014/22 de autoria da vereadora 

Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para 

que determine e promova a criação em nossa cidade de uma feira 

cultural; Indicação nº 015/22 de autoria da vereadora Sara Soares 

solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine 

e promova a reforma da praça da igreja no distrito de Barreira dos 

Campos; Indicação nº 016/22 de autoria da vereadora Sara Soares 
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solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine 

e promova a mudança do sentido de escoamento da água 

proveniente da Escola Municipal Sales Pereira Marins; Indicação nº 

018/22 de autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal para que disponibilize uma tenda no 

cemitério local nos dias de sepultamento bem como que o caminhão 

pipa molhe rotineiramente a via de acesso ao cemitério, com vistas a 

evitar a poeira; Indicação nº 019/22 de autoria da vereadora Sara 

Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que 

nomine a 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 031/22 

de autoria da vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promova a construção de 

uma nova quadra poliesportiva no distrito de Vila Mandi; Indicação nº 

040/22 de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli 

solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine 

e promova a revitalização do espaço cultural João Salame e seu 

entorno localizado na Avenida Terezinha Abreu Vita nesta cidade; 

Indicação nº 41/22 de autoria das vereadoras Nailma Aquino e 

Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que 

determine e promova a imediata limpeza da valeta existente no Setor 

Alto da Boa Vista; Indicação nº 042/22 de autoria do vereador 

Alexandre Soares ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que 

determine e promova a realização de Concurso Público no âmbito 

Municipal; Indicação nº 047/22 de autoria do vereador Alexandre 

Soares ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e 

promova a construção de uma cobertura sobre a quadra de esportes 

da praça central do distrito de Barreira dos Campos e que a mesma 

seja utilizada também como feira coberta; Indicação nº 048/22 de 

autoria do vereador Alexandre Soares ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para que determine promova esforços junto à Caixa 

Econômica Federal no sentido de que seja aberta uma lotérica no 
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distrito de Barreiro dos Campos inclusive com a seção de algum 

prédio público para o funcionamento da mesma, como forma de 

subsídio; Indicação nº 049/22 de autoria do vereador Alexandre 

Soares ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e 

promova a recuperação das estradas vicinais da região do cantão; 

Indicação nº 052/22 de autoria do vereador Elnatâ Alves da Silva ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova o 

bloqueteamento das ruas e avenidas do setor São Joaquim, nesta 

cidade; Indicação 53/22 de autoria do vereador Elnatã Alves da Silva 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova 

o bloqueteamento da Rua Vicinal  Propasa dois irmãos localizada no 

distrito de Vila Mandi neste município; Indicação número 55/22 de 

autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine que o transporte escolar 

atenda os alunos dos setores Jeronimo e Liberdade, localizado no 

distrito de Vila Mandi; Indicação nº 056/22 Franco ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine o retorno do atendimento 

médico no PSF da Vila T do pau-brasil. Prosseguindo a senhora 

Presidente coloca em votação o parecer da comissão de legislação 

justiça e redação final ao projeto de lei 002/2022 sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade; parecer da comissão de legislação 

justiça e redação final e educação saúde e assistência Esporte 

favorável a aprovação do projeto de lei nº 003/22 aprovado por 

unanimidade; parecer da comissão de legislação justiça e redação 

final favorável a aprovação do projeto de lei nº 004/22 aprovado por 

unanimidade. Projeto de lei nº 006/2002 de autoria da vereadora 

Rosa Monica Brito Franco é encaminhado as comissões 

permanentes para análise; Em discussão o parecer das comissões 

de legislação justiça e redação final ao projeto de lei número 875/22, 

com a palavra o senhor Anderson que cumprimenta a todos que 

acompanham pelas redes sociais, bem como as pessoas que se 

encontram no auditório e quer dizer aqui que ele não precisa fazer 

política, ele já está eleito, e que precisa apenas cumprir com as suas 
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obrigações como fiscal do povo, e isso ele já está fazendo, para ser 

bastante direto e não tomar muito tempo ele quer dizer que no 

passado o servidor recebia sobre o percentual a que ele tinha direito 

e este ano o servidor está recebendo um percentual a menos do que 

pode ser pago,reconhece que pode ser que tenha um acordo, e 

pedimos então a cópia deste acordo, até agora, não recebemos, o 

presidente do sindicato nos deu algumas explicações, informou que 

a primeira proposta da classe seria de 15% mas que o gestor não 

concordou e mediante a proposta de algumas melhorias como 

insalubridade , periculosidade e o novo PCCR que ainda estão 

discutindo foi aceito um valor a menor, nós vereadores pedimos um 

documento que comprovasse o acordo entre a classe e o gestor e 

este documento não chegou ao nosso conhecimento, como servidor 

sou a favor do reajuste mas sou contra o percentual que está sendo 

ajustado pois se existe a negociação precisa ter um documento que 

comprove, o servidor vai ser lesado, pois o seu poder de compra vai 

diminuir, incrível é que o gestor tem 3 meses para fazer os estudos e 

de desenvolver a matéria e quer que a câmara aprove em 10 minutos, 

projetos do Executivo só chegam aqui passado da hora, o servidor é 

a engrenagem que faz a máquina pública funcionar devemos, 

respeitá-los pois nós servidores é que fazemos a coisa funcionar.O  

sr. Felipe cumprimenta a todos e diz que como presidente da 

Comissão de legislação entende e respeita o voto do Senhor 

Anderson, e, quer solicitar aos colegas a quebra do protocolo para 

que possam dar a palavra ao Sr Hiramar, presidente do sindicato 

para que ele possa explicar na Tribuna o que foi acordado entre o 

gestor e o sindicato, para que não possamos amanhã, ser cobrados 

e penalizados por interpretações erradas, sou a favor porque amanhã 

fecha a folha de pagamento e os servidores podem nem receber este 

percentual.A senhora Fernanda diz que quer reiterar a fala do Senhor 

Felipe dizendo que o ofício do sindicato enviado à câmara não 

possui, protocolo da administração, nem do gestor Municipal, não há 

nenhuma outra assinatura, apenas a do presidente do sindicato, mas, 
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como o senhor presidente disse que é Soberano nas decisões que 

foram tomadas então é muito importante que ouçamos as 

explicações e espero que todos concordem que ele use a Tribuna. O 

senhor Denees disse que já houve situação anterior onde os 

vereadores foram mal interpretados e foram tachados nas redes 

sociais, concorda com tudo que o Anderson e o Felipe disseram e 

que já que o senhor Hiramar foi o responsável pela negociação e que 

foi eleito para isso e como ele é Soberano, e pode decidir, que ele 

venha então a Tribuna e assuma a responsabilidade.A senhora 

Nailma pede ao Senhor Hiramar para que dê explicação aos 

servidores com toda clareza para que entendam qual foi o acordo 

firmado pelo sindicato e a gestão afinal,o senhor também é servidor 

público. A senhora Sara parabeniza aos colegas pela força e apoio 

aos servidores públicos municipais, pois os argumentos que queria 

dizer já foram todos falados pelos seus colegas, sabe que os 

servidores estão muito bem representados aqui, de forma alguma vê 

nessa situação alguém fazer política mas sim exercer o verdadeiro 

papel do vereador que é representar os servidores, quanto aos 

documentos que devem ser apreciadas concorda que deveriam 

chegar com antecedência para que possam ser analisados antes de 

irem para votação, estou de acordo com os colegas que devam 

chegar antes. A senhora Presidente pede que seja lido o ofício vindo 

do  Sinsepsa e na sequência, coloca-se em votação a liberação da 

tribuna ao sr. Hiramar o que foi aceito por todos. Com a palavra, o 

senhor Hiramr diz que a título de esclarecimento,pois este assunto 

era para ser menos polêmico,infelizmente gerou um tumulto, mais 

que a fala do Senhor Anderson é plausível pois como servidor ele 

tem conhecimento e sabe que o os percentuais anteriores eram 

maiores e temos margem para subir, mas temos outras discussões 

encaminhadas e depois de várias reuniões contratamos uma 

empresa para que fosse feito laudo técnico e quais os percentuais 

para cada classe, pois sabemos que as gratificações estão maiores 

do que os salários bases e nossas negociações estão se 
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encaminhando para adequarmos insalubridade e periculosidade e se 

aceitássemos um valor maior, travaria todas as negociações 

possíveis por que haveria ônus na folha de pagamento, como 

presidente do sindicato não posso obrigar o gestor a assinar nada, 

tenho o poder de negociar, e, antes de tudo sou servidor e penso 

também em mim, cabe a mim, caso ele não venha honrar com 

acordo, continuar avançando e quero ressaltar que se o percentual 

fosse de 15% muitos servidores seriam penalizados.O senhor 

Anderson agradece a fala do presidente e continua dizendo que sem 

documento continua contra, pois palavras se vão ao vento, inclusive 

houve contradições na fala do secretário de administração e a do 

presidente do sindicato,durante nossas reuniões internas.A senhora 

Presidente diz que 15% sem benefícios, não é bom pois é necessário 

que se consiga benefício de insalubridade , periculosidade e o PCCR 

e estamos todos lutando a favor dos Servidores Públicos, nossas 

discussões são para encontrarmos melhoria para nossos servidores. 

Na sequência, não havendo nada mais a discutir sobre o parecer das 

comissões passa-se a votação dos mesmos sendo quê parecer da 

comissão de orçamento e finanças com voto vencido do vereador 

Anderson Alves, aprovado por unanimidade;  parecer da comissão 

de legislação justiça e redação final aprovado por 13 votos a favor, 

contra um do vereador Anderson. O senhor Isaías então solicita que 

façamos a votação do projeto, uma vez que já foi um assunto 

bastante discutido e não há necessidade de que se espere até a 

ordem do dia já que acabamos de votar os pareceres que votemos 

também o projeto de lei 875/22 do executivo municipal; A senhora 

Presidente então pergunta aos Edis se concordam que faça logo a  

votação do projeto, estando todos de acordo coloca-se em votação o 

projeto de lei número 875/2022 que trata do reajuste dos 

vencimentos dos Servidores do quadro da administração geral no 

âmbito do Poder Executivo do Município de Santana do Araguaia 

Pará sendo que, o projeto 875/22 foi aprovado por 13 votos a favor, 

contra um do vereador Anderson Alves. Na sequência coloca-se em 
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votação A Moção de aplausos 002/2022 onde a bancada feminina 

presta homenagem em alusão ao dia internacional da mulher a 16 

mulheres empreendedoras em reconhecimento pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade Santanense, são elas: luceir Alves 

Teixeira Carneiro, Terezinha Carreiro Varão, Tatiane Alves 

Francisco, Edinei Maria de Souza Nery Costa, prª Lucivânia Cardoso 

Coelho, Esterlita Ribeiro de Almeida Souza, Maria Aparecida 

Mouzinho Santiago, Delmira Luz dos Santos, Maria Madalena Lima 

Silva, Luzinete Andrade de Fonseca Marins, Elenice Gaipo Glória, 

Juliana de Oliveira Andrade, Nerides Gomes dos Santos, d. Delfina 

de Sousa Leite, Isabel Teodoro Domingues Ferreira,Eliete Dias 

Moraes, Moção 002/22 aprovada por unanimidade; com a palavra 

senhora Nailma que parabeniza o senhor Adelman pelo seu 

aniversário e pede para que o mesmo possa planejar e organizar o 

Centro Cultural João Salame, quê se encontra em péssimas 

condições inclusive a senhora Fernanda diz que ao passar por lá 

viram roupas estendidas, parecendo que residem famílias por lá, 

temos que fazer com que o espaço volte a ser o quê era,um espaço 

cultural que é para isso que foi criado;A famosa valeta do Alto da Boa 

Vista,pedimos para que seja realizada uma limpeza na mesma antes 

que os bueiros fiquem tapados, pois sabemos que o povo joga muitos 

animais mortos, entulhos que acabam prejudicando a vazão da água, 

a senhora Fernanda reitera dizendo que não há porque não limpar, 

maquinários a prefeitura tem ,tantos próprios quanto alugados, 

estamos há quase um ano solicitando esse trabalho e gostaria até de 

convidar a cada um de vocês para irem até lá para verem a situação 

e o mau cheiro que é. A senhora Fernanda solicita ao presidente  do 

Ipresa o relatório de receitas e despesas, bem como a relação de 

veículos e gastos com os mesmos e também o valor repassado a 

título de taxa administrativa e esperamos que isso chegue para nós 

em tempo hábil; Solicitamos em 2021 e estamos pedindo novamente 

para que o governo Municipal junte toda sucata existente na 

Garagem Municipal para que venda tudo e invista para o Centro de 
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Reabilitação, Casa dos Idosos e Casa de acolhimento, ou muito, ou 

pouco, o valor além de ajudar a dar melhor atendimento ainda 

retiramos da beira do asfalto aquela imagem postal feia de nossa 

cidade. Requeremos também ao jurídico da prefeitura para que nos 

envie o mais rápido possível as sanções dos projetos aprovados aqui 

por nós, temos que  melhorar esse relacionamento entre os poderes 

agilizando, a papelada.A senhora Nailma diz que estão pedindo 

também para que seja enviada à Câmara com agilidade o relatório 

referente a taxa de iluminação pública no ano de 2021, soubemos 

que entra mais de r$ 223.000,00 mensais, e estamos sendo cobrados 

pela falta de iluminação, o valor recebido no ano de 2021 foi de R$ 

2.679.638,89 dá muito para fazer a manutenção, é só investir direito 

que dá.Segundo o art. 21, inciso 18, da Lei Orgânica Municipal, o 

prazo para resposta de requerimento de pedido de informação é de 

15 dias, portanto queremos que isso seja respeitado. Não havendo 

discussões acerca dos requerimentos das vereadores a senhora 

Presidente coloca em votação os requerimentos nº 

016/017/020/022/023/22 e a indicação nº 040/041/22 todas 

aprovadas por unanimidade. Com a palavra o sr. Sivaldo que requer 

que o Executivo encaminhe Projeto Legislativo, onde destine 20% do 

valor arrecadado com o ITR para o Fundo Municipal de Agricultura 

pois o mesmo vem trabalhando na marra na força e na coragem e 

esse valor ajudaria muito na assistência ao pequeno e médio 

produtor, eu preciso do apoio dos colegas e conto com o voto 

favorável.Colocado em votação, o Requerimento nº 025/22 aprovado 

por unanimidade; Com a palavra o senhor Fernando que 

cumprimenta a todos na pessoa do Senhor Paulo Henrique, 

Secretário de agricultura, lembra que a SEMMA já começou o 

trabalho de organização no município do serviço sanitário, já temos 

o aterro sanitário, serviço de reciclagem portanto, nada mais justo 

que é intensificar o trabalho levando para os distritos os recipientes 

para recolhimento de lixo, por isso solicita para Nova Barreira a 

possibilidade até mesmo de recipientes para recolhimento seletivo de 
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lixo, por ser de grande utilidade. Colocado em votação o 

requerimento nº 021/22 aprovado por unanimidade. Com a palavra o 

senhor Anderson, que explica sobre seu pedido que é o 

Requerimento 019/22 onde diz que sua solicitação é porque quando 

firmado o contrato da walpires com Ipresa em 2013, a dita empresa 

de valores já sofria um processo administrativo, como que o Ipresa 

firmou contrato com uma empresa que já estaria sendo processada 

por, documentos fraudulentos, operações fraudulentas, manipulação 

de preços, fraude de documentos contábeis e outros, e, tudo isso 

está disponível na internet como é que o Ipresa não comprovou a 

idoneidade dessa empresa? então a responsabilidade é de quem 

assinou este contrato. A Walpires, assim como todos os seus 

acionistas foram multados em 18 milhões de reais, cada um com 

valores diferentes, mas todos os acionistas estão envolvidos, a 

necessidade de vermos essas provas é porque já foi firmado o 

contrato sabendo que já corria o risco de perder tudo pois assinamos 

o contrato mesmo a walpires informando que poderíamos ter prejuízo 

no futuro, nós precisamos ver estes documentos porque para nós 

isso é uma tragédia anunciada, e só no primeiro ano, foi depositado 

pelo Ipresa 17 milhões de reais, queremos saber também porque o 

dinheiro não voltou,pois envolve diretamente na vida do Servidor. A 

Self consultoria, nos informou que em 2043 o Ipresa não aposentará 

mais ninguém pois, não haverá mais crédito na entidade, ou seja o 

Ipresa estará falido, então nós vamos ter que descobrir o que tá 

acontecendo e quem é que vai ter que pagar pelo nosso prejuízo. 

Colocado em votação o requerimento nº 019/22 aprovado por 

unanimidade. Com a palavra o senhor Elnatã que solicita que o 

Prefeito Municipal faça bloquetagem das ruas e avenidas do setor 

São Joaquim para melhorar o tráfego dentro do setor, também com 

urgência se faz necessário o bloqueteamento da Vicinal propasa dois 

irmãos, na Vila Mandí pois, quando chove vira uma situação caótica 

na região. Colocados em votação são aprovadas por unanimidade as 

indicações nº 052 e 053/22.O senhor Alexandre cumprimenta a todos 
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e diz que quanto a recuperação das estradas do cantão, ele como 

representante do distrito de Barreira do Campo pede ao gestor para 

que tenha uma atenção especial aqueles moradores que enfrentam 

muitas dificuldades para se locomover naquelas vicinais, inclusive 

para escoar suas produções; em 2013 depois de uma forte ventania 

a cobertura da quadra de Barreira dos Campos veio abaixo, meu 

pedido é para que o gestor promova a reconstrução da quadra, com 

cobertura, e, que a mesma seja também utilizada nos finais de 

semana como feira coberta, temos em Barreira vários pequenos 

produtores que têm a necessidade de vender seus produtos oriundos 

de plantações dos Torrões e de suas Hortas, assim também como o 

pescado; Tive tambem o cuidado de falar antes com jurídico para me 

inteirar não perder tempo, já temos também um empresário que está 

com interesse em desenvolver a atividade em Barreira do Campo, 

então nosso gestor terá apenas que promover esforço junto à Caixa 

Econômica para abertura de lotérica lá no distrito, convém que 

saibam que isso já foi discutido em grupo de whats pela comunidade 

e que existe uma área em frente o correio, que poderia ser utilizada 

para tal pois é difícil o deslocamento dos Barreirenses para estarem 

vindo receber na lotérica aqui em Santana;Sobre o outro pedido, pedi 

para que fosse feito um requerimento,infelizmente é indicação, mais 

no próximo mês eu resolvo, é sobre a questão do Concurso Público 

no âmbito Municipal, afinal existe uma lacuna entre 2013 e 2016, a 

arrecadação de contratos vai para o Regime Geral e o Ipresa fica 

sem renda, pois somente os efetivos contribuem com a Previdência 

Municipalizada, isso não quer dizer que não haverão vagas para 

contratos, serviço e emprego não faltam quando existem obras, mas 

o concurso é a garantia de uma aposentadoria tranquila para os 

servidores ;colocada em votação,são aprovadas por unanimidade as 

Indicações número 042/047/048 e 049/22; Com a palavra Senhora 

da Sara Soares que solicita a conclusão da obra da valeta que há 

muito tempo necessita de conclusão, para melhorar a qualidade de 

vida dos moradores, o caminhão pipa e uma tenda no cemitério é 
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uma forma de respeitar os familiares quando dos enterros de seus 

entes queridos; em Vila Mandi a quadra poliesportiva se encontra em 

péssimo estado de conservação, inclusive já fizeram um abaixo-

assinado,e até agora não conseguiram êxito, desde o ano passado 

solicita ao prefeito para que atenda os anseios da comunidade e 

quero aqui poder contar mais uma vez com apoio dos colegas, que a 

praça de Barreira do Campo se encontra em péssimo estado de 

conservação e sabendo que Barreira é um ponto turístico conhecido 

em todo o Brasil, solicito que o mais rápido possível, seja realizado 

uma reforma naquela praça da igreja; que a água que escoa da 

Escola Municipal Sales Pereira Marins, vai diretamente para rua 

deteriorando o asfalto e ocasionando transtornos a comunidade pois, 

muitas vezes a rua fica intransitável, peço que promova a mudança 

do sentido de escoamento da água que sai da escola para minimizar 

um pouco dos problemas, devido ao tempo bastante devido ao tempo 

bastante passado embra as redes que suas indicações são todas 

lindas do ano passado, já extrapolamos do nosso horário, todos já 

ouviram os pedidos na leitura do expediente portanto,não irei 

explanar sobre todas as indicações, pede apoio aos colegas na 

reaprovação das mesmas e colocadas em votação são todas 

aprovadas por unanimidade indicações número 

010/011/012/013/014/015/016/018/019 e 031/22; Na Tribuna a 

senhora Presidente cumprimento a todos e diz que solicita que a 

secretaria de cultura volte as suas atividades inclusive o Centro 

Cultural com as aulas de zumba violão e dança o mais rápido 

possível inclusive já foi votado pela câmara a lei criando a Secretaria 

de Esportes do qual a cultura é vinculada, e, até agora não foi 

indicado o secretário; sobre o setor Jerônimo e liberdade na Vila 

Mandí, o poder municipal tem obrigação de proporcionar transporte 

escolar a quem reside longe das escolas e lá isso não está 

acontecendo solicito que isso seja resolvido com a maior brevidade 

possível, também solicita o retorno do médico do PSF da Vila T do 

Pau-brasil, segundo a secretária de saúde, estão com dificuldades 
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para contratação de médicos; colocados em votação são aprovados 

por unanimidade os requerimentos números 24/22 e indicações 

número 055 e 056/2022. Passando para o grande expediente são 

colocados em votação os projetos de lei do legislativo nº 

002/003/004/2022 todos de autoria da vereadora Rosa Mônica sendo 

aprovados por unanimidade de votos. Nas considerações finais a 

senhora Fernanda agradece as pessoas que ficaram presentes até o 

final desta seção, entre elas o senhor Iramar, senhora Célia,André 

Lima, e, faz algumas considerações sobre a movimentação do 

município, parabenizou o secretário de agricultura pelo fomento 

mulher e o títula Brasil, a senhora Nailma fala sobre o apoio que tem 

dado aos vigilantes e aos servidores de maneira geral, o senhor 

Alexandre diz que alguns servidores estão questionando qual o 

motivo de estar suspenso o empréstimo consignado, quanto aos 

moradores do setor Araguaia ele é vereador de todo o município, 

cobro muito para o Cantão, Barreira do campo, cristalino Retiro 14 e 

15, e ,que agora representarei também o Residencial Araguaia, 

senhor Fernando também faz agradecimentos ao deputado federal 

Joaquim Passarinho e também pede ao secretário de educação para 

viabilizar a reforma da escola de Nova Barreira, pois o senhor está 

deixando a desejar, a senhora Rosa disse que agora com assinatura 

do Presidente Bolsonaro o precatório é realmente do professor, então 

que o Senhor Prefeito tome providências para que seja pago os 

precatórios a quem de direito. Nada mais havendo a tratar a senhora 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerra sessão 

determinando a mim que lavrasse esta ata que após lida e discutida 

se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. 

 


