ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ata da (8)ª oitava sessão ordinária do (2)º segundo ano do (1)º primeiro período
referente a (15)ª décima quinta legislatura realizada aos vinte e sete dias do mês
de maio do ano de dois mil e vinte dois (27/05/2022) 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,Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle
S. de Toledo, Luebeth Lopes Brandão, 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
começa dizendo quer apresentar nossas orações ao Senhor, em especial pelas
vidas dos vereadores Elnatã e Luebeth que estão comemorando hoje mais um
ano em suas vidas, faz uma reflexão em Numeros 6., e uma oração espontânea,
pedindo para que Deus permaneça entre nós. Continuando e realizada a leitura
das matérias do expediente a saber: Projeto de lei nº 878/2022, de autoria do
Executivo Municipal que, Dispõe sobre a autorização para doação de bem imóvel
público a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE ,de Santana do
Araguaia Pará ,e dá, outras providências; Moção de Aplausos nº 003/2022, de
autoria do vereador Anderson Alves de Souza e Denis Henrique, que seja
encaminhado Moção de Aplausos ao Senhor Gilberto Carvelli Correia, o
Bitingão, pelo seu pioneirismo e relevantes serviços prestados ao
desenvolvimento de nosso município; Moção de Aplausos nº 004/2022, de
autoria do vereador Elnatã Alves da Silva, que seja aprovado e encaminhado
,Moção de Aplausos ao Senhor Cirilo Martins de Souza, o Souzinha, pelo seu
pioneirismo e relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do nosso
município; Moção de Aplausos nº 005/2022, de autoria do Legislativo Municipal,
para que seja aprovado e encaminhado Moção de Aplausos em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados à comunidade Santanense aos Pioneiros de
Santana do Araguaia ,cito-os, Adonelmar dos Santos Franco, Agostinho
Barbosa, Fernando Sardá , Catarina da Luz Carveli, Antônio Humberto Alencar,
Josefa Soares de Sousa, Flávio Pereira de Souza, Josefa Alves da Silva, Pedro
Vieira Leite, Maria Natália Patioba, Francisco da Conceição Souza, João Manga
Rosa, Cláudio Ferreira Barbosa e Aroldo Costa luz; Requerimento nº 033/2022,
de autoria do vereador Alexandre Soares, solicitando para que seja
encaminhado à Câmara Municipal de Santana do Araguaia projeto de lei
alterando o PCCR, no sentido de que os profissionais do magistério que foram
contemplados com a progressão, possam gozar das gratificações referente a
pós-graduação, de mestrado e doutorado ; Requerimento nº 0 34/2022, de
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autoria do vereador é o Elnatã Alves da Silva ,solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal ,quê encaminhe a Câmara Municipal, projeto de lei
incorporando o pagamento de insalubridade de 40% aos proventos dos garis;
Requerimento nº 035/2022, de autoria da vereadora Rosa Mônica Brito
Franco,solicitando ao Executivo Municipal, que promova esforços, no sentido de
adquirir os uniformes apropriados e equipamentos de proteção individual para
os garis e Trabalhadores de rua que se encontra a serviço da municipalidade;
Projeto de lei nº 010/2022, de autoria dos vereadores Anderson Alves de Souza
e Felipe Bringel que, Institui no município de Santana do Araguaia ,o dia do
Feirante a ser comemorado no dia 25 de agosto; Projeto de lei nº 011/2022 de
autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco que, Institui no município de
Santana do Araguaia a premiação Professor nota 10, aos professores da rede
Municipal de Ensino e dá, outras providências; Indicação nº 068/2022, de autoria
d vereador Alexandre Soares, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
determine e promova a aquisição de um veículo ambulância para atender a
região do cantão; Indicação no 069/2022, de autoria do vereador Alexandre
Soares ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que determine e promova a abertura
de ruas e avenidas do Retiro 15 da cristalino com seu consequente
cascalhamento; Indicação nº 070/2022, de autoria do vereador Alexandre
Soares, solicitando Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e
promova a pavimentação da frente do anexo da Escola Jorceli Silva Sestari, com
a construção de um estacionamento; Indicação do 071/2022, de autoria das
vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, solicitando ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal para que determine e promova com urgência a revitalização
da iluminação pública e mutirão de limpeza inclusive nos lotes baldios bairro
seringal I e II. Indicação nº 072/2022,de autoria das vereadoras Nailma Aquino
e Fernando Raqulle , solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que
determine e promova a construção de uma arquibancada na quadra poliesportiva
do Residencial Rio Araguaia; Indicação nº 073/2022, de autoria das vereadoras
Nailma Aquino , Fernanda Raquelle e Rosa Mônica Brito Franco, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que, determine e
promova a
pavimentação em bloquetes ou asfalto das ruas João Vilela e Ruy Penteado
ambas localizadas no bairro 13 casas; indicação nº 074/2022, de autoria do
vereador Elivany Martis, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal para que
determine e promova a pavimentação em bloquetes ou asfalto das ruas
Reginaldo Santos localizado no bairro Comercial Rua Rondon Resende
localizado no bairro Comercial, rua Rubinalda Ferreira Queiroz, localizada no
bairro Vila União; Na sequencia, a senhora Presidente encaminha para as
comissões permanentes o projeto de lei nº 878/22; com a palavra o senhor
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Elnatã que, cumprimenta o seu avô, sua mãe, tia, esposa, cunhada e seu filho
que vieram hoje, no dia do seu aniversário prestigia-ló na Casa Legislativa.
Recebi o convite do nosso amigo Mister M, para um evento junto aos garis e lá,
eles me cobraram para que eu fizesse essa solicitação, pois são dignos de terem
um salário melhor, pois sabemos que eles estão sempre vulneráveis a algum
acidente de trabalho, então acho muito justo que recebam nos seus proventos
mais 40% de insalubridade, neste mesmo sentido, quero dizer que o
requerimento da nossa colega presidente veio a calhar e na hora certa, pois é
necessário que os gariz, além de terem salários dignos necessitam também de
material apropriado para o trabalho, a senhora presidente disse que os
equipamentos são necessários, cumprimentando no auditório meu pai senhor
Adonelmar Franco, quero lembrar que ele já sofreu um acidente, quando ao
passar a perto de alguém que estava roçando o meio-fio, foi alvejado por um
pedaço de ferro, portanto é urgente que a prefeitura providencie equipamentos,
tanto para proteção dos que trabalham, quanto das pessoas beneficiados que
somos todos nós. A senhora Fernanda parabeniza a iniciativa do pedido da
colega Rosa, dizendo que a secretaria responsável pela limpeza talvez não
tenha tido ainda noção da importância desses cuidados, louvo a Deus pelo seu
pedido pois é uma proteção muito necessária e achamos justo que estas
providências sejam tomadas. Colocadas em votação os requerimentos nº 034 e
035/22, aprovados por unanimidade; Projetos de lei nº 010 e 011/22,
encaminhados para as comissões permanentes; Moção de Aplausos nº 004/22,
sem discussão, aprovado por unanimidade; Requerimento 033/ 22, do senhor
Alexandre, o mesmo, cumprimenta a todos e diz que, em benefício do povo, fica
muito feliz em estar aqui mais uma vez, todos puderam participar de mais um
capítulo da história da educação quando aprovamos a progressão, mais esta
provação é para o nível de magistério, aí não inclui as pós-graduação de
mestrado e doutorado, portanto , peço que o senhor perfeito providencie para
inserir no PCCR, para valorizarmos nossos professores. A senhora Presidente
lembra quê, professores estudam muito, mesmo depois de estarem em sala de
aulas, continuam aperfeiçoando seus aprendizados e se não consta no PCCR,
todos continuam sem receber os que lhe é de direito. Não havendo mais
discussões, o requerimentos 033/22, é aprovado por unanimidade . Com a
palavra, o senhor Anderson, que diz que se encontrou no mercado com o senhor
Bitingão e após uma breve conversa, ao se despedir, têve a ideia de homenageálo, é um grande homem e um grande pioneiro, inclusive, em estudo sobre a vida
dele, descobrimos que para que ele chegasse em nossa região, teve que
construir uma balsa, constituiu família e ainda reside na cidade, tem o respeito
de todos nós com certeza, é um desbravador e merecedor desta pequena
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homenagem. Colocado em votação a Moção de Aplausos 003/22, aprovada por
unanimidade; Na sequência a Moção de Aplauso nº 005/22, para 15 pioneiros
do município de autoria do legislativo , não havendo discussão Moção de
Aplausos número 005/22, aprovada por unanimidade. Com a palavra, o senhor
Alexandre Soares, que em defesa de suas indicações , diz que hoje, trabalha no
Jorceli anexo e, não consegue entender por qual motivo o asfalto contornou a
frente da escola, deixando a frente da escola numa situação calamitosa, e, como
o municipio possui a fábrica de bloquetes, que pavimente a frente da escola e
construa um estacionamento para a mesma, afinal, o prédio do Estado mais é o
município que usufrui do mesmo, e aquela situação lá está vexatória. Estou
repetindo uma indicação do ano passado, pois desde lá venho tentando resolver
esta situação lá do 15, está se formando uma agrovila lá no retiro 15 da
Cristalino, e já existe até um projeto com mapeamento das ruas, muitas pessoas
já compraram o material para construção, mas infelizmente não tem como levar
até sua área, eu tenho compromisso com aquele povo e lutarei incansavelmente
até que os benefícios cheguem aquela comunidade. Oficializo aqui o que eu já
falei na tribuna, mais quero dizer que o povo do Cantão precisa com urgência de
uma ambulância, sei que lá não suporta ainda a estrutura de um postinho, mais,
me coloco no lugar de um pai de família morador de lá da região uma hora de
precisão, portanto peço para o senhor Prefeito juntamente com a Secretaria de
Saúde, para que veja com carinho esta situação e providencie com a maior
brevidade uma ambulância para aquela comunidade. Colocados em votação as
Indicações nº 068/069 e 070/22, aprovadas por unanimidade; A srª Nailma
comprimenta a todos e diz que a frente das escolas Meninópolis e Passos para
o Futuro, são ruas de bastante movimento e infelizmente, no período das chuvas,
grande é a luta para se chegar até elas, uma vez que sofre bastante com as
enchurradas, pedimos também para que nosso gestor possa atender aos
pedidos do povo, repassados por nós, e com urgência pedimos a revitalização
da iluminação pública e mutirão de limpeza, inclusive nos lotes baldios, nos
bairros Seringal I e II. A srª Fernanda diz que sobre o mutirão da limpeza é para
o seringal, mais quer em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Prefeito e a equipe
de trabalho, na pessoa do Mister M, pelo serviço de limpeza feito no Carajás,
ficou muito bom e, limpeza colabora inclusive com a saúde pois, diminui a
manifestação de insetos responsável pela transmissão de doenças, sabemos
que temos na cidade um grande índice de calazar, limpando tudo, colaboramos
para evitar as transmissões através dos insetos. quanto arquibancada na quadra
do Residencial Araguaia é para que as pessoas tenham local adequado para
sentar e assistir as práticas esportivas, estamos aqui, repetindo todos os pedidos
do ano passado, sobre as Ruas das escolas Meninópolis e Passos para o Futuro,
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temos a esperança de que este ano o serviço seja feito pois, se não fizer, ano
que vem pediremos de novo, pois é urgente que arrumemos essas duas ruas
tão usadas, inclusive, em uma delas tem também o ginásio de esporte do
município, colocadas em votação as indicações número 071/072/ e 073/22,
aprovadas por unanimidade; O Sr. Elivany, dispensa comentários sobre a sua
indicação por achar que já foi muito pedido pois, vem pedindo isso desde os
outros mandatos, colocado em votação a indicação nº 74/2022. O Srº Felipe faz
comentários sobre o projeto encaminhado para as Comissões Permanentes,
sobre o Dia do Feirante, que tem por data comemorativa o dia 25 de agosto, por
,ter sido o dia em que aconteceu a primeira feira ao ar livre em São Paulo e
queremos instituir essa comemoração aqui no município, inclusive, quero aqui
cumprimentar a dona Dulce hoje , representante da feira coberta,quê com pouco
recurso e bastante esforço, tem conseguido manter a ordem e também a boa
convivência, junto aos feirantes, agradecemos ao Senhor Prefeito que acabou
de realizar uma reforma lá, sabemos que ainda falta muita coisa, pedimos para
que na data de comemoração, seja feita uma programação propiciando cursos
para capacitar e valorizar o feirante. Nas considerações finais, usaram da
Tribuna o senhor Glaucione , Elnatã, Luebeth,Nailma, Fernanda, Alexandre,
Anderson e Sara Soares que faz um grande desabafo e de onde surgiu um
requerimento verbal para que os ACS e ACS tenham seus salários adequados
segundo o respaldo da lei federal 2022 ,sobre a implantação dos mesmos
colocado em votação aprovado por unanimidade. O senhor Alexandre pede para
que os Edis abracem a causa dos ACS e ACEs, inclusive para que os 65 que
prestaram concurso sejam verdadeiramente efetivados. A senhora Presidente
então diz a todos que além dos ofícios enviados tem também a cobrança pessoal
de sua parte para que a prefeitura envie as respostas em tempo hábil ,que as
senhoras Fernando e Na Ilma também já enviaram requerimento portanto, é
necessário que a Assessoria Jurídica da prefeitura fique mais atenta quê
inclusive sobre o veto da Casa dos Conselhos perderam o prazo, e tiveram que
sancionar sem direito a análise do veto. Nada mais havendo a tratar a senhora
Presidente encerra sessão determinando a mim (1º) primeiro secretário que
lavrasse esta ata que após lida, discutida, se aprovada, será assinada por todos
os vereadores presentes.
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