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Ata da (6)ª sexta 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 abril do ano de dois mil e vinte dois (29/04/2022) 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: Dennes 

Henrique Rodrigues Silva,Elivany Martins Silva, Fernanda Raquelle S. de 

Toledo, Glaucione Silva Costa,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 faz 

a leitura de provérbios 31, onde são lembradas as palavras do Rei Lemuel com 

as profecias as quais sua mãe ensinou onde diz quê, uma mulher virtuosa é mais 

valiosa que rubis, quê uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrar, reveste-

se de força e dignidade, sorrí diante do Futuro, fala com sabedoria e, ensina com 

amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar a preguiça... exalta-se a 

força da mulher, leitura que veio muito a calhar para o dia de hoje onde 16 

mulheres estarão sendo contempladas com uma moção de aplausos, após a 

oração a senhora Presidente diz que a bancada feminina deseja boas vindas a 

todas as presentes e quê em reunião, decidiram que para trazer a comunidade 

à câmara, farão todos os meses Moções de Honras aos Pioneiros, 

Empreendedores e pessoas que durante toda a sua vida nos deixaram algum 

Legado de contribuição para o desenvolvimento do município, o primeiro grupo 

escolhido foram as mulheres empreendedoras, mulheres guerreiras, mulheres 

batalhadoras, como forma de trazer a convivência entre as classes, que sejam 

todos muito bem-vindos. Continuando, determine a leitura do expediente do dia 

a saber: Parecer da Comissão de legislação justiça e redação final, favorável, a 

aprovação do projeto de lei nº 005/22, de autoria das vereadoras Nailma Aquino, 

Fernanda Raquelle e Fernando Mendes, quê, "Institui no município de Santana 

do Araguaia a campanha Agosto lilás e dá, outras providências; Parecer da 

comissão de legislação justiça e redação final, favorável a aprovação do projeto 

de lei nº 006/22, de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco quê, Declara 

de utilidade pública o Instituto Social JAPA- Jovens Agindo e Portas se Abrindo; 

Requerimento nº 28/22, de autoria do vereador Glaucione Silva Costa, 

solicitando ao executivo Municipal que envie Ofício ao Senhor Governador, 

Helder Barbalho, solicitando que seja pavimentada PA -463 rodovia que faz a 

ligação da PA 411, com o município de Santa Maria das Barreiras; Indicação nº 

063/22, de autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo.Sr. Prefeito 

Municipal para quê determine e promova a imediata recuperação das ruas e 
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avenidas da Vila Mandí; Prosseguindo a senhora Presidente pede para que seja 

constatada a presença das Senhoras homenageadas e, como algumas ainda 

não haviam chegado, de comum acordo decidem ir colocando em apreciação as 

matérias do dia sendo que: Parecer da Comissão de Legislação, favorável a 

aprovação do projeto nº 005/22 sem discussão aprovado por unanimidade; 

Parecer da comissão de legislação, favorável a aprovação do projeto de lei nº 

006/22 também aprovado por unanimidade; Na sequência a senhora Presidente 

coloca em discussão requerimento nº 028/22 do senhor Glaucione onde o 

mesmo pede o asfalto para a PA 463, que liga Barreira do campo à Santa Maria 

das Barreiras, onde o mesmo diz que graças a Deus, têve oportunidade de estar 

aqui hoje presente, para homenagear a todas essas pessoas, e quê aquele 

trecho da estrada, sempre trouxe muitos problemas pois, tem um pedaço de uns 

10 a 12 km que ficam intransitáveis no período das chuvas, que o senhor 

Governador possa encontrar uma maneira de resolver aquela situação para 

nossos pequenos produtores que necessitam daquela via para escoar seus 

produtos, colocado em votação o requerimento nº 028/22, aprovado por 

unanimidade; Requerimento nº 030/22 das senhoras Nailma e Fernanda 

solicitando que o gestor envie a câmara um projeto de lei que dispõe sobre a 

concessão de gratificação de risco de vida e plantões para os agentes de trânsito 

do município pois, somos sabedores de que o trabalho por eles desempenhado 

é de grande utilidade e quê muitas vezes passam por situações de 

vulnerabilidade e precisam do nosso apoio para desenvolverem bem o seu 

trabalho, temos que garantir a qualidade de vida, proporcionando, a eles um 

adicional por risco de vida e plantões. Colocado em votação, o requerimento 

030/22,  aprovado por unanimidade; Indicação nº 063/22, a senhora Sara 

Soares, diz quê solicita as melhorias nas ruas da Vila Mandì, por ser de grande 

necessidade, quê a sessão de hoje, é a sessão mais bela de todas, pois retrata 

a importância das mulheres na sociedade, que mesmo com as adversidades, 

nós mulheres, trazemos conosco o dom de dar a vida. Sobre a minha indicação 

já foi feita desde o ano passado e, venho reiterando todos os pedidos anteriores, 

que o vereador, independente de quantos votos tem recebido em um ou outro 

distrito ele representa o todo, ou seja, todo município, convido vocês mulheres, 

para somar junto, tragam suas ideias e vamos juntas, lutar pelo pelo bem comum 

da nossa sociedade. Colocado em votação a Indicação nº 063/22, aprovada por 

unanimidade. Passando para grande expediente a senhora Presidente coloca 

em votação projeto de lei nº 005/22,sobre o agosto lilás, sem discussão, 

aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº 006/22, do Instituto JAPA, também 

aprovado por unanimidade. Na sequência senhora Presidente diz que dará início 

a homenagem às mulheres, lembrando que algumas dessas homenageadas 
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fizeram parte da sua infância e adolescência, quê este ato hoje, lhe deixa feliz e 

cheia de orgulho, são mulheres guerreiras empreendedoras pioneiras que 

ajudaram muito no desenvolvimento da cidade fizemos essa Moção em março 

pela passagem do Dia Internacional da Mulher, como forma de simbolizar as 

conquistas pelas lutas das mulheres quê, normalmente, consideradas 

sonhadoras mais que com muita garra vão atrás das suas conquistas, tenho hoje 

muito orgulho em poder homenagear todas vocês recebam o nosso carinho todo 

especial.Iniciando a entrega dos certificados, a senhora Presidente diz que 

começará pelos de casa, convidando a primeira  homenageada a senhora Luceir 

Alves Teixeira Carneiro que há vinte e cinco anos vem prestando serviço aqui na 

Câmara Municipal: A senhora Terezinha Varão, onde seu filho Teodoro faz 

agradecimentos em nome de sua mãe o qual diz, estar muito feliz por está 

homenagem ainda em vida, que sua mãe em virtude da idade avançada e dos 

problemas de saúde, se encontra em Goiânia mas o enviou para receber essa 

honrosa homenagem.A senhora Tatiana Alves Francisco, grande destaque de 

liderança em vendas de motos no município, que se diz muito honrada pela 

homenagem. A senhora Ediney Naria de Souza Nery Costa, a Popular, Baixinha 

nossa casa que, diz não ser de muitas palavras mais quê no momento, a melhor 

palavra que tem é gratidão, e que agradece a todos pela consideração e acha 

esse momento grandioso. A próxima homenageada é a pastora  Lucivânia 

Cardoso Coelho a qual se diz muito honrada e feliz, também nervosa pelo 

reconhecimento. A senhora Maria Aparecida Mouzinho Santiago, professora e 

proprietária da Escola Passos para o Futuro, se diz feliz por ser a primeira vez 

que recebe uma homenagem deste porte pois as pessoas se sentem 

reconhecidas e valorizadas. A próxima homenageada é a senhora Maria 

Madalena Lima Silva, mulher simples e humilde que criou seus filhos com muito 

suor do trabalho, um exemplo de mulher.A srª Luzinete Marins Comerciantes no 

ramo de farmácia há tantos anos no município, muito feliz e sem palavras pra 

expressar tanta emoção. Srª. Elenice Gaipo Glória, outra grande empreendedora 

do ramo de autopeças que diz estar muito feliz pela homenagem e mais feliz 

ainda por ver o reconhecimento pelo seu trabalho durante todo esse tempo. 

Continuando, é convidada a senhora Juliana de Oliveira Andrade policial militar 

que representa a garra da mulher numa profissão tão perigosa, ela diz que se 

sente muito honrada e também se sente acolhida pelo povo santanense, embora 

esteja a apenas dois anos no município, ficou muito surpresa em receber a 

homenagem mais além de surpresa achou gratificante ter o reconhecimento da 

Comunidade. A senhora Isabel Teodoro D. Ferreira Pioneira do distrito de Vila 

Mandí, empreendedora que ficou bem nervosa, pois, segundo seu filho que 

acompanhava costuma ser bem falante, mais dispensou agradecimentos. Por 
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fim Eliete Dias Moraes, que desde o ano passado todos comentam sobre seu 

ato de bravura e solidariedade quando do acidente com o rapaz da Marisol, o 

senhor Dennes diz que foi uma grata surpresa saber que a Eliete seria uma das 

homenageadas, e sem querer desmerecer nenhuma das indicações das colegas 

vereadoras diz quê, para ele, esta, tem um significado especial, pois, além de 

amiga a Eliete é prova de garra, determinação, solidariedade e amor ao próximo, 

enquanto que na hora do acidente,a camioneta afundando, vários homens em 

cima da ponte filmando e tirando fotos, ela, Eliete, com poucos dias de operada 

pulou na água e fez de tudo para salvar a vida dos dois, Julio César da Marisol 

e o Júnior,lutou bravamente, o que fez dela, uma heroína.A senhora Eliete, muito 

emocionada diz quê, essa homenagem teria outro valor, se tivesse conseguido 

tirá-los do carro, com vida. Senhor Glaucione diz que respeita e aprova todas as 

indicações, mais quer aqui enaltecer uma das homenageadas pois, acha que a 

indicação da pastora Lucivânia abrilhanta muito mais,afinal quem conhece a 

história de vida dela sabe, que ela saiu do meio muito sofrido, rodeada de drogas, 

bebidas e prostituição e, mesmo assim, hoje é um orgulho para todos que a 

conhecem, conseguiu transformar a sua vida e hoje juntamente com seu esposo, 

são exemplos de vida pastoreando e salvando outras vidas quê, toda ajuda que 

dermos para o projeto de sua igreja, ainda quê o mínimo, saibam que será bem 

empregado pois, estão sempre buscando tirar mais jovens e adolescentes da 

vida perdida nas ruas. Após algumas fotos, a srª Naillma retorna ao recinto, se 

desculpando, pois estava se despedindo de sua mãe que está de mudança para 

outro município, o que resultou na sua ausência durante a sessão, mais usando 

as considerações finais a mesma quer prestar uma homenagem de 

agradecimento a senhora Luceir Carneiro pela sua dedicação e atenção com 

todos os vereadores, são quase vinte e cinco anos de serviços prestados á esta 

Casa,cuidando, zelando, orientando e chamando nossa atenção, quando 

necessário,a Luceir, é para nós a mãezona, parabéns. Nada mais havendo a 

tratar, a senhora Presidente encerra a sessão, determinando a mim, (1º) primeiro 

secretário, que lavrasse esta ata que após lida, discutida, se aprovada, será 

assinada por todos os vereadores presentes. 

 


