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Ata da (5)ª quinta sessão ordinária do (2)º segundo ano do (1)º 

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

aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois 

(28/04/2022) 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, Fernanda Raquelle S. de Toledo, Isaias Souza Neto, 

Nailma Silva Aquino e Sara dos Santos Soares. Havendo "Quorum" 

exigido por lei a senhora Presidente convida a senhora Fernanda 

para preceder a oração inicial, onde a mesma lê em Hebreus cap.10 

Vers. 24, enfatizando que a palavra de hoje veio a calhar, pois 

consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e 

às boas ações, e, é por isso que estamos aqui reunidos para em 

nome do amor de Deus fazermos boas obras. Após a oração inicial 

a senhora Presidente informa quê esta sessão pode ser 

acompanhada pelas redes sociais, e pede as comissões 

permanentes para que possam marcar as suas reuniões para ao 

menos três dias antes das sessões Ordinárias para que, não 

aconteçam atropelos ou atrasos nas sessões e, determina a leitura 

das matérias do expediente a saber: Projeto de lei nº 007/22 de 

autoria das vereadoras Nalima Aquino e Fernanda Raquelle quê 

Institui no município de Santana do Araguaia o dia do CAC- 

Caçador,Atirador e Colecionador, a ser comemorado no dia 03 de 

agosto; Projeto de lei nº 008/22 de autoria das vereadoras Nailma 

Aquino e Fernanda Raquelle que concede isenção do Imposto 

Predial e Territorial Urbano - IPTU, sobre o imóvel integrante do 

patrimônio de portadores de neoplasia maligna, (câncer) ou seus 

dependentes,e, dá outras providências; Moção de Pesar nº 001/22 

de autoria do Vereador Isaías Souza Neto à família, pelo falecimento 

do senhor João Ferreira da Silva, homem íntegro pioneiro,contribuiu 
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com abertura de nosso município deixando um legado de trabalho, 

respeito e honestidade além, de uma numerosa família com esposa 

seis filhos e vários netos; Requerimento nº 26/22 de autoria das 

vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raqueli ao poder Executivo 

Municipal, para que a Secretaria de Assistência Social encaminhe no 

prazo legal a Câmara Municipal de Santana do Araguaia, 

informações sobre o estado de conservação e funcionamento da 

lancha da assistência social que, fica em Barreira dos Campos, 

acompanhada do contrato do programa assinado entre o município 

de Santana e o Estado do Pará, da conta do programa referente ao 

ano de 2021 e 2022, bem como as informações pormenorizadas de 

como está sendo gasto o dinheiro do programa (notas fiscais e notas 

de empenho).Requerimento nº 027/22 de autoria das vereadoras 

Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, ao poder executivo Municipal, 

para quê a Secretaria de Assistência Social encaminhe no prazo 

legal a Câmara Municipal de Santana do Araguaia, a relação de 

pessoas beneficiadas com cestas básicas no ano de 2021 e 2022, 

acompanhado do relatório social, cadastro das famílias,bem como a 

fonte dos recursos utilizados no programa;Indicação nº 057/22 de 

autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promova a construção de um 

local apropriado (pista) para a prática de skate e patins em nossa 

cidade; Indicação nº 058/22 de autoria das vereadoras Nailma 

Aquino e Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para 

que determine e promova a criação do Museu Histórico e Cultural de 

Santana do Araguaia, e quê o mesmo seja instalado no prédio público 

onde funcionava a Secretaria de Assistência Social; Indicação nº 

059/22 de autoria da vereadora Sara Soares ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que determine e promova a construção de 

uma unidade básica de saúde para atender os moradores das casas 

populares do setor Carajás, setor Carajás e setor aeroporto; 

Indicação nº060/22 de autoria das vereadoras Nailma Aquino e 

Fernanda Raqueli ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 
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determine e promova a reforma do ginásio Giovanni Queiroz, bem 

como que seja bloqueteada a área em seu entorno ou seja, todo o 

pátio.Indicação nº 061/22 de autoria do vereador Glaucione Silva 

Costa ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para empreender esforços 

no sentido de promover a readequação do espaço das calçadas 

localizadas ao longo das Avenidas Raul Cláudio Prates, Eduardo 

Celestino Rodrigues, Rafael Zolino e Albino Malzoni, deixando as 

mesmas com no máximo 5 metros de cada lado; Indicação nº 062/22 

de autoria do vereador Isaías Souza Neto ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para que empreenda esforços, no sentido de realizar a 

festa de Réveillon no distrito de Barreira dos Campos 

especificamente no Cais, com a promoção também do primeiro grito 

de carnaval; com a palavra senhora presidente que encaminha para 

as comissões permanentes os projetos de lei nº 007 e 008/2022 de 

autoria das vereadoras Fernanda Raquelle S.de Toledo e Nailma 

Aquino, e, aproveita para pedir às comissões para quê possam 

marcar suas reuniões para, ao menos três dias antes das sessões 

ordinárias, e, quê os projetos do legislativo também são importantes 

e merecem o mesmo tratamento das matérias do executivo, 

carecendo de análises e estudo dos mesmos, também porque se 

reunindo antes do dia da sessão, evita atraso na confecção dos 

pareceres, quê o senhor Lucibaldo assessor jurídico, estará sempre 

à disposição das comissões e de todos os vereadores. Continuando, 

coloca em apreciação a Moção de Pesar a família do senhor João 

Ferreira da Silva e indicação nº 062/2022, com a palavra, o senhor 

Isaias (Andocha) que cumprimenta a todos dizendo achar de suma 

importância defender suas matérias de hoje, começando pela tristeza 

de poder mover uma Moção de Pesar, pela perda de um grande 

amigo, homem íntegro, pioneiro que ajudou a abrir a mata no braço, 

usando o machado para cortar Jatobá e outras madeiras, algumas 

delas chegavam a soltar faíscas, pois, na década de 70 era assim 

que se desbravava a mata densa, certamente grande é o sofrimento 

da família, mais sabemos que receberão de Deus o conforto, e que 
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a pessoa do senhor João Ferreira jamais será esquecido e, seus 

conhecimentos serão continuados pois sua família, diga-se de 

passagem, numerosa, serão responsáveis por retransmitir os seus 

ensinamentos. Como amigo e, como conhecedor da história de vida 

do senhor João Ferreira, me sinto compelido a fazer este 

reconhecimento pela grande pessoa que foi, e peço o apoio dos 

colegas para juntos aprovarmos esta Moção, como reconhecimento 

ao caráter deste homem trabalhador, no intuito de diminuir um pouco 

a dor daquela família enlutada.Por outro lado, todos que me 

conhecem sabem quê sempre fui muito festivo, em outros tempos 

participava do cidade Frente a Frente, festisan que era um festival de 

musicas, Liga Esportiva e, várias outras festividades... pudemos 

verificar que agora recente, mesmo com as águas invadindo a beira 

do cais, em Barreira do Campo, grande era o número de pessoas 

que participavam de entretenimento, lá no beiradeiro, a juventude em 

peso participando, mesmo em meio às águas do rio que invadiram o 

Cais,portanto, sentí a necessidade de sugerir, para quê fique 

instituído como festividade Municipal o Réveillon em Barreira do 

campo, culminando com o Primeiro Grito de Carnaval, já conversei 

com o gestor do município, e, para este final de ano já está decidido 

que alugaremos balsas para, assim como, no Rio de Janeiro fazer 

uma queima de fogos na virada do ano. Voces podem até se 

perguntar o que um velhinho como eu quer com festas? mas saibam 

que o corpo envelhece, mais a cabeça continua jovem, acabamos de 

criar a Secretaria de Desporto e Turismo, tá na hora de começarmos 

a cadastrar nossas festas do município para instituir nosso Reveillon, 

como festa padrão do município de Santana do Araguaia; a senhora 

Presidente então coloca em votação A Moção de Pesar e a indicação 

nº 062/2022, aprovadas por unanimidade; Com a palavra senhora 

Nailma que diz que o motivo do requerimento é porque ela fez uma 

cobrança aqui na Tribuna e foi muito questionada nas redes sociais, 

com áudios sugerindo para que a mesma enfiasse a mão no bolso e 

pagasse ela mesma as cestas para o povo,como eu estou aqui 
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representando o povo, fiz uma cobrança solicitada pelo povo e achei 

muito ruim a expressão que o senhor Bitinguinha usou sobre a minha 

pessoa, tenho grande respeito pelo Senhor e pela Dona Catarina que 

sempre fez um trabalho brilhante na assistência social, mais, acredito 

que a forma que está sendo feita não está correta, entre a visita e o 

dia da entrega das cestas é muito tempo. Peço que o senhor 

Bitinguinha me respeite, assim como eu o respeito, senhor tem que 

respeitar os vereadores, tem que respeitar as pessoas; quanto ao 

outro requerimento, da lancha que está lá parada recebemos a 

documentação, sabemos que vem o recurso para manutenção mais, 

muitas pessoas dos Torrões não estão sendo beneficiados. Nós 

vamos analisar os documentos que recebemos e logo daremos uma 

resposta aqui na Tribuna; a senhora Fernanda diz que reiterando o 

que disse a senhora Nailma, apenas oficializaram, pois, isso foi 

sugerido pelo próprio senhor Bitinguinha, quanto a Dona Catarina ela 

vem fazendo um trabalho de excelência e, o que queremos aqui é 

levar para a população a resposta daquilo que chega até nós, fomos 

informadas que o Governador enviou 500 cestas básicas para o 

município então por isso queremos informações precisas sobre esta 

distribuição. O senhor Glaucione diz que nos grupos de WhatsApp, 

muitas são as críticas mais quer dizer que admira o trabalho do 

Senhor Bitinguinha, já tiveram suas diferenças, mais que tem grande 

respeito por ele e por dona Catarina,o trabalho do vereador se não 

estiver ao lado do povo, cuidando do social, ele não existe 

politicamente, parabeniza a bancada feminina que tem desenvolvido 

um ótimo trabalho nesta Casa de Leis. colocado em votação são 

aprovados por unanimidade os requerimentos nº 026/027/22; 

Continuando, a senhora Sara diz que é de suma importância a 

construção de uma unidade de saúde no setor Carajás, devido à 

distância dos postinho do centro, sem contar que existem várias 

pessoas em situação de vulnerabilidade, o que dificulta a locomoção 

até os postinhos mais próximos, conto com a colaboração dos 

colegas na aprovação da minha indicação, colocada em votação 
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indicação nº 059/2022, aprovada por unanimidade; O senhor 

Glaucione diz que todos nós fazemos cobranças, e quê o gestor nos 

prometeu que finalizaria a construção da UPA , estamos aguardando 

e continuaremos cobrando para que o senhor acelere e realize o seu 

compromisso sobre a UPA que é um problema de sua 

responsabilidade e que terá que resolver por uma questão de honra, 

assim também, como a construção da unidade do setor Araguaia que 

estão sendo saqueados a bastante tempo; sobre as ruas da cidade, 

havia um bonito projeto, mais quê, infelizmente, não foi possível 

realizar, sugiro que seja refeito um projeto, para organizarmos essas 

novas passarelas para diminuir um pouco dos problemas, pois, tem 

ruas que sobram até 11 metros e os moradores não têem condiçoes 

de arcar com essa despesa. a senhora Presidente sugere que nós, 

nos sentemos com o secretário de planejamento e o senhor Doca, 

para, reorganizarmos a estrutura dessas ruas, e, acredito que terá 

que ser feito novo projeto, assim também como  precisamos nos 

informar sobre o que foi feito a respeito do Contur. colocado em 

votação as indicações do número 039/050/061/22 aprovadas por 

unanimidade; a senhora Naillma diz que ficou sabendo que onde 

funcionava a assistência social seria demolido, como não acha 

interessante que se derrube, principalmente aquele lugar que já 

ajudou tantas pessoas, eu e Fernanda sugerimos então, que crie lá 

no local, um Museu Cultural, onde o povo teria acesso a história do 

município; Quanto ao Pátio do Ginásio, o mesmo sofre com a erosão 

provocada pelas chuvas e, na seca muita poeira, é urgente que se 

organize aquele pátio, reiterando, a senhora Fernanda lembra quê 

cidades menores que a nossa, já possuem Pórticos que embelezam 

a entrada das cidade esperamos que, num futuro bem próximo, 

possamos nós também termos essa entrada digna, com uma avenida 

bem iluminada e na mesma avenida o museu que conta a história de 

todos os nossos pioneiros, e, a história de nosso município.A senhora 

Presidente diz que apoia os pedidos das nobres colegas, colocada 

em votação as indicações número 058 e 060/22, aprovadas por 
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unanimidade; Continuando, com a palavra a senhora Rosa Mônica 

que diz que seu pedido é porque os jovens e adolescentes já estão 

em determinados horários e dias praticando o esporte , patins e 

skate, ali perto do Fama, acha que o correto seria haver um local 

apropriado para este fim, que a prática de esporte ajuda na formação 

destes jovens, então, poderíamos revitalizar e ampliar o que já existe 

lá no espaço cultural João Salame. Colocado em votação foi 

aprovado por unanimidade a indicação nº 057/22;O senhor 

Glaucione, já nas considerações finais, lembra com tristeza da 

grande perda por uma fatalidade onde foi ceifada a vida do menino 

Breno Alencar, ainda estamos entristecidos e sentindo muito pelo 

sofrimento, que Deus possa confortar o senhor Alencar e a dona 

Ilma.O senhor Dennes leva ao conhecimento de todos o Ofício que 

enviou ao presidente do Ipresa, solicitando relatório detalhado mês a 

mês, pois na dívida que o senhor apresenta no Ofício enviado a nós 

existem parcelamentos de todos os ex gestores e que o Senhor só 

fala sobre a gestão anterior, portanto,o senhor tem 15 dias para 

responder, a partir de hoje. várias foram as considerações da 

senhora na Nailma, senhor Anderson, senhor Elnatã, senhor 

Alexandre, senhora Fernanda e finalizando a senhora presidente que 

diz que sobre o STA que foi falado nas considerações, que a pessoa 

que dá essas informações, para que mostre a cara, inclusive pode vir 

aqui, se apresente, diga pra nós o que realmente quer, mostre teu 

endereço, teu CPF ou CNPJ, diga quem tu és, pois, até agora só tem 

mostrado um desserviço a comunidade pois podemos perceber que 

sua intenção é apenas denegrir a imagem do Parlamento 

santanense. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente 

encerra sessão determinando a mim primeiro secretário que lavrasse 

esta ata que após lida e discutida, se aprovada será assinada por 

todos os vereadores presentes. 

 


