ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ata da (7)ª sétima sessão ordinária do (2)º segundo ano do (1)º primeiro período
referente a (15)ª décima quinta legislatura realizada aos vinte e seis dias do mês
de maio do ano de dois mil e vinte dois (26/05/2022) 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 R. Silva,Felipe Bringel Oliveira, Fernanda
Raquelle S. de Toledo,Fernando Mendes Lima, Luebeth Lopes Brandão, Nailma
Silva Aquino,Sara dos Santos Soares e Sivaldo Correa Azevedo.Havendo
"Quorum" exigido por lei, a senhora Presidente convida a senhora Fernanda para
preceder a oração inicial, onde a mesma faz a leitura de Isaias 54, vers. 17 e na
sequencia, a oração universal.Continuando faz-se a leitura das matérias do
expediente à saber; Projeto de lei nº 877/2022, de autoria do executivo Municipal
quê dispõe sobre a regulamentação da utilização e do rateio dos recursos
extraordinários decorrentes de créditos de precatórios da União, relativos a
repasses a menor da distribuição de recursos dos Fundos e a complementação
da União ao fundo de remuneração e desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de valorização do magistério- FUNDEF na forma do art.2º da Lei 14.325,de 12
de abril de 2022 e dá, outras providências; Moção de Pesar nº002/2022, de
autoria da vereadora Sara Soares, que manifesta a sua solidariedade e que seja
encaminhado Moção de pesar À família, pelo falecimento do Senhor Degule
Freitas Castro ocorrido no dia 13/05/2022; Moção de Pesar nº 003/2022, de
autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, que manifestam
sua solidariedade e que, seja encaminhado a Moção de Pesar à família pelo
falecimento da senhora e Ilmar Dias Leite; Projeto de lei nº 009/2022 de autoria
das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, que institui no município
de Santana do Araguaia o Dia da Reciclagem a ser comemorado no dia 22 de
novembro; Requerimento nº 031/2022, de autoria do vereador Anderson Alves
de Souza, requerendo ao Executivo Municipal para que o mesmo empreenda
esforços junto a Superintendência dos Correios do Estado do Pará para que,
seja instalado um posto de atendimento no distrito de Vila Mandí município de
Santana do Araguaia Pará; Requerimento nº 032/2022, de autoria do vereador
Fernando Mendes,requerendo ao Executivo Municipal para que seja
encaminhado ofício ao Deputado federal Joaquim passarinho, solicitando ao
mesmo para que empreenda esforços junto ao Governo Federal no sentido de
Federalizar a PA-411; Indicação nº 064/2022, de autoria do vereador Fernando
Mendes ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que determine e promova com
urgência um Mutirão de Limpeza nas ruas e avenidas dos Distritos de Nova
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Barreira, Barreira dos Campos, e Cristalino; Indicação nº 065/2022,de autoria
das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, solicitando ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a conclusão do
bloqueteamento da Rua Cleusa Alessandro nesta cidade; Indicação nº 066/2022
de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que determine e promova o bloqueteamento da Rua
Carlos Milhomem localizada no setor expansão nesta cidade; Indicação nº
067/2022, de autoria do vereador Sivaldo Correia Azevedo ao Ilmo. Senhor
secretário de Educação Adenilton da Silva para que determine e promova o envio
de sua equipe de infraestrutura para que seja reformado o espaço cultural do
Residencial Rio Araguaia trazendo assim mais dignidade a população; Ofício
gabinete nº 067/22 de autoria do executivo Municipal solicitando aos senhores
vereadores para que se necessário se convoca uma Reunião Extraordinária para
apreciação do projeto de lei nº 877/2022, que se pede urgência para resolver a
situação; Continuando a senhora o presidente envia para as comissões
permanentes o projeto de lei nº 877/2022 e diz que embora o projeto já esteja na
casa desde o dia 18/05/22, ainda não está apto a ser votado e, quê inclusive, o
Secretário de Educação senhor Adenilton já esteve conosco discutindo o
mesmo, solicitamos uma documentação e estamos aguardando a chegada para
marcarmos uma extraordinária para resolver este problema quê há muito, já
deveria ter sido resolvido. O senhor Anderson, pede a palavra para dizer que a
respeito do ofício, solicitando urgência na aprovação do projeto 877/2022, ficou
sem entender por qual motivo o pedido de urgência não veio acompanhando o
projeto pois, já até nos reunimos e discutimos essa matéria por entendermos
sobre as urgência, mais, solicitamos informações as quais, ainda não
recebemos, informações essas quê deveriam fazer parte do projeto. Sabemos
que temos a dificuldade sobre o RH da prefeitura não ser totalmente
informatizado, mais nem por isso vamos trazer para câmara de vereadores a
responsabilidade, então, reconhecemos a Urgência da matéria, mais,
reconhecemos também que precisamos de mais informações. O senhor
Alexandre diz que complementando a fala do Senhor Anderson, este rateio do
fundef está próximo do fim, entretanto, temos que ter o máximo de rigor e
critérios para não sermos depois responsabilizados por algo errado. Nos
dispusemos a discutir, antes mesmo da matéria ser apresentada na sessão,
conversamos com o Secretário de Educação, com Assessoria Jurídica da
secretaria de educação sendo acertado quê, teríamos todas as informações, não
sabemos quantos? Quais são? e nem que valores serão recebidos. Sabemos
que está sendo feito este levantamento e é este documento que precisamos,
mais digam aos professores para que fiquem tranquilos pois estamos
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empenhados juntamente com a gestão Municipal, em fazer o melhor para o
município. A senhora Presidente também informa a todos os servidores da
educação que serão beneficiados com rateio dos precatórios que logo logo
estarão recebendo seus valores a que tem direito pois, todos nós aqui os 15
vereadores, estamos a favor desta aprovação e que tão logo cheguem as
informações pedidas estaremos aprovando o projeto; Projeto de lei nº 009/2022,
de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle,é também
enviado as comissões permanentes. Moção de Pesar nº 002/2022,a senhora
Fernanda, em defesa da matéria da colega Sara, que não se encontrava na
plenária, no momento, diz que o senhor Degule foi uma pessoa amiga de toda
sua família e vizinha de empresas, com seu pai, Fernando Sardá. Quando ela e
seu esposo Beto, construíram a primeira casa, tiveram uma grande satisfação
de terem as portas,janelas e o Forro confeccionados com muita excelência por
ele, pessoa que tinha uma personalidade própria, de jeito peculiar de ser, mais
de um coração enorme, sincero, fiel, verdadeiro e amigo, que enquanto vivo e
com saúde nunca ficou um final de semana sem visitar seu pai, na chácara, acho
muito justo dedicar esta Moção a ele e deixo minha solidariedade à família.
Colocada em votação, a Moção de Pesar nº 002/2022, aprovada por
unanimidade. Com a palavra, a senhora Nailma que diz que falar da Ilmar,lhe dá
muito orgulho, uma servidora pública que dedicou muitos anos de sua vida, com
muito amor e carinho na assistência social, essa homenagem a ela é muito
merecida pois Deixou muita saudade não só para a família mais, para todos nós,
a Ilmar tem uma história de vida muito linda, radiante, cheia de lutas, formou
seus filhos,e tinha um coração imenso que transbordava alegria, não se via
tristeza perto dela e foi uma grande perda para o município.A srª Presidente nos
lembra que quem a conhecia, não percebia problemas, sempre guerreira, com
seus saltinhos nos pés, mantendo uma elegância que só ela tinha, corria a
cidade inteira em sua motinha, resolvendo problemas assistenciais, foram anos
de trabalhos prestados na Assistencia Social, quê saibamos ser um pouco mais
carinhosos no falar, nunca sabemos como está a vida do próximo, as vezes, uma
palavra mal proferida, pode machucar muito...Colocado em votação a Moção de
Pesar nº 003/22, aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. Anderson que
em defesa de seu requerimento está cobrando sobre o resultado da CPI feito a
BRK, quais providencias foram tomadas pois, identificamos algumas falhas,
fizemos uma audiência e solicitamos após o término que a prefeitura fizesse
algumas adequações junto à empresa, e isto se deu em novembro de 2021, até
o momento nada nos chegou de informações a respeito, o verão já está aí
novamente daqui uns dias começam a chegar novamente as reclamações, até
onde pudemos, fomos, a câmara não pode mudar o contrato ,pois o contrato é
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com a Prefeitura Municipal e estas sugestões foram feitas pelo povo, não
queremos uma quebra de contrato, queremos uma adequação, até porquê,
existe uma cláusula que diz que isso pode ser feito, às vezes vemos a população
reclamando que a BRK quebrou o asfalto e não arrumou... ora, no contrato reza
que a obrigação de arrumar é da Prefeitura. Em maio de 2021 iniciamos a CPI,
neste período a comunidade compareceu para denunciar e depor, técnicos e
representantes da empresa compareceram em reuniões e diligências,
encerramos em novembro de 2021 todo o processo, e até agora nada ainda de
solução ou resposta pelo trabalho que foi desgastante portanto, precisamos de
uma resposta o mais rápido possível. Complementando, o Sr. Alexandre lembra
que na audiência pública, a representante da BRK fez o compromisso que em
90 dias no setor Rio Araguaia disponibilizaria um Poço Artesiano naquela parte
de cima do setor portanto, gostaria de cobrar, onde está o poço prometido ao
Residencial Araguaia? O Sr Fernando lembra que foi compromisso firmado
mesmo, e quer dizer que o Sr. Anderson está certo em cobrar, em Nova Barreira
vem passando pelo mesmo problema,e que o senhor Prefeito possa ver com
carinho esta situação pois a bomba lá, não aguenta, e quando a caixa começa a
distribuição não atende toda a comunidade. Colocando em votação o
requerimento Nº 029/22, aprovado por unanimidade. Com a palavra o Sr.
Anderson que diz que seu pedido juntamente com o Elnatã, é um problema sério
vivido pela população da Vila Mandi, sabemos que existem mais de duas mil
pessoas lá, e estamos sabendo também que o serviço de Correios, vem somente
até a sede do município e que há uma Van que faz a distribuição, mas é um
serviço particular, que onera muita despesa, pois, a taxa que se cobra é muito
cara e pode fazer muita falta, cabe a nós, vereadores, cobrar que o serviço
chegue até a população, afinal é um direito constitucional e temos que dar
comodidade a comunidade de Vila Mandi onde independentemente da
quantidade populacional, todos precisam dispor dos serviços essenciais. O
senhor Elnatã , reiterando a fala do senhor Anderson diz que até mesmo o local
onde é feito a entrega de encomendas, é desconfortável, fica ao lado da
Adepará, que é grande a necessidade em resolver esta situação, a população
de Vila Mandí sofre na pele este problema. Colocando em votação o
Requerimento nº 031/22, aprovado por unanimidade. Continuando o Sr
Fernando diz que sobre a tão sonhada ponte sobre o Rio Araguaia, nosso
Presidente da República falou naquela ocasião em Porto Nacional para que seja
federalizada a PA-411, que este, é o primeiro passo para essa ponte da transintegração, sabemos que é a ligação entre 3 Estados onde muitos de nós
sonhamos com esta ponte, conto com o apoio dos nobres colegas para
aprovarmos este requerimento para que nosso deputado federal Joaquim
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Passarinho possa dar andamento as providências necessárias junto ao governo
federal. O senhor Sivaldo reitera a fala do senhor Fernando lembrando que, o
governador Helder Barbalho já se mostrou interessado nesta causa.
Continuando o senhor Alexandre diz que como sempre se intitula com adjetivo
pátrio, que é Barreirense lembra que o asfalto da PA-411 era um sonho que para
muitos seria impossível, mas quando do início da obra muitos foram as apostas
e pessimismos, justamente por ser uma obra que ao longo de muitos anos fôra
promessas de campanhas, com isso quero dizer que esta ponte também é um
sonho antigo, mais que não é impossível, mais para isso é necessário federalizar
a PA-411 e a TO-080, quero prestar o meu apoio a iniciativa dos colegas que
buscaram o apoio deputado Joaquim Passarinho que é o braço direito do nosso
Presidente aqui no Pará, estou com vocês nesta empreitada, vamos sonhar este
sonho que é possível. Colocado em votação o requerimento n° 032/22 aprovado
por unanimidade. Com a palavra o Sr. Sivaldo que em defesa da sua indicação,
diz que apenas unir forças para o desenvolvimento do município, que é muito
bonito a ação realizada pelo Sr. Marcos tirando aquele monte de criança das
ruas, e da ociosidade, quê o local usado por eles necessita de uma reforma e
para evitar novas depredações, que haja também vigilância noturna
resguardando o patrimônio público, que a equipe de trabalho da Semed é
grande, rápida e eficiente, em um dia de serviço eles conseguem mudar a cara
daquele espaço para trazermos mais dignidade para aquela comunidade, a Srª.
NaIlma diz que apoia a idéia da reforma e que possamos conscientizar a
comunidade para não deixar que aconteça a depredação e que designe um
vigilante, o Sr. Sivaldo disse que bem próximo há um postinho de saúde, acha
que o mesmo poderá cobrir a vigilância dos dois lugares, a Srª. Fernanda
parabeniza a indicação do Sr. Sivaldo diz que esteve lá com a Nailma, quando
da pintura e revitalização da quadra, a qual recebeu o tratamento de qualidade
que é perceptível a vontade daquelas crianças e irem ao local adequado para o
uso, que já está no planejamento da secretaria de educação essa melhoria e
com certeza será realizado o mais rápido possível, o Sr. Anderson diz que o
trabalho do Sr. Marcos é exemplar que ele mesmo tem um filho que praticou jiujitsu na equipe Vilhena por alguns anos e que o retirou do meio de amizade ruins,
não que ele andasse com amizade erradas, mas evitou que andasse, pois
cobranças eram exigidas, para participar de concursos, somente com notas boas
na escola, participação assídua, comportamento bom, e vejo que estas são
também as cobranças que o professor Marcos faz aqueles jovens, de forma
gratuita pois, o trabalho dele é voluntário e por amor, parabenizo o trabalho do
professor e a iniciativa do vereador Sivaldo e tenho certeza que de lá traremos
um monte de frutos, não apenas atletas campeões, mas homens e mulheres de
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bem, com caráter e dignidade pois lá se formam cidadãos. colocando em votação
a indicação N° 067/22 aprovada por unanimidade de votos. O Sr. Fernando
Mendes pede para que seja realizado novo mutirão da limpeza nos distritos de
Vila Mandi, Nova Barreira, Barreiras dos Campos e Cristalino, há muita sujeira,
entulhos e matagal em lotes, e a equipe responsável parece não estar
gerenciando bem suas ações, pois falamos com uma pessoa que nos manda
falar com outra e, enquanto isso, o lixo vai só aumentando e vai desgastando a
gestão inclusive soubemos que na Gleba Caju o Eduardo teve que devolver um
dinheiro que foi cobrado por uma pessoa para patrolar uma estrada, essa pessoa
nem deveria mais estar trabalhando na equipe, afinal, temos que ter pessoas
comprometidas com a gestão e esse tipo de situação provoca desgaste. O
senhor Sivaldo diz que o setor Santa Luzia próximo a Vila Mandí, está
esquecido, não existe limpeza lá, toda e região está no maior descaso , acho
que vamos fazer vídeos e jogar nas redes sociais para ver se resolve . Colocado
em votação a indicação 064/22 aprovada por unanimidade com a palavra
senhora Naillma que lembra que o governador liberou 3 km de asfalto, que foi
feito no seringal e expansão ,mais falta terminar a rua Cleusa Alessandro,
estamos no verão, época de terminar o trabalho de asfaltamento pois quando
chegar o período de chuvas é um Deus nos acuda. A senhora Fernanda
complementa que esta rua é rota de ônibus escolar e do frigorífico, portanto é
urgente e necessário que se termina a obra, quanto a Rua Carlos Milhomem
pedimos também que seja realizado o bloqueteamento da mesma, pelas
mesmas razões . Colocado em votação são aprovadas por unanimidade as
indicações nº 065/066/2022. Na sequência, nas considerações finais a senhora
Nailma, Fernanda, Alexandre, Fernando e Elnatã fazem alguns agradecimentos
reclamações e cobranças e, nada mais havendo a tratar a senhora Presidente
encerra a sessão, determinando a mim, primeiro (1º) secretário que lavrasse esta
ata que após lida e discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores
presentes.
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