ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ata da (9)ª nona sessão ordinária do (2)º segundo ano do (1)º primeiro período
referente a (15)ª décima quinta legislatura realizada aos (09:00) vinte e três dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois (23/06/2022) 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 convida a senhora Fernanda para preceder a
oração inicial onde a mesma nos convida a refletir o Salmo 91,em seguida, uma
oração espontânea. Continuando, a senhora Presidente determina a leitura das
matérias do expediente do dia a saber: Projeto de Lei Complementar nº
018/2022, de autoria do Executivo Municipal, quê, Institui o Regime de
Previdência Complementar no âmbito do município de Santana do AraguaiaPará, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo
Regime de Previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza
adesão ao plano de benefício de Previdência Complementar,dá outras
providências; Projeto de lei nº 879/2022, de autoria do Executivo Municipal, que
altera a lei orçamentária vigente e dá outras providências; Projeto de lei nº
880/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes
Gerais para elaboração da lei orçamentária de 2023, e dá, outras providências;
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022, de autoria das vereadoras Nailma
Aquino e Fernanda Raquelle, quê outorga o Título de Cidadão Santanense a srª
Maria de Lourdes Casadini; Projeto de lei nº 012/2022, de autoria das vereadoras
Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, solicitando ao Executivo Municipal quê,
Cria o Título Aluno Destaque para estudantes do ensino fundamental, na rede
de ensino municipal do município de Santana do Araguaia Pará; Projeto de lei nº
013/2022, de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco, ao poder
Executivo Municipal quê, Estabelece Diretrizes para Implantação do programa
material escolar solidário no município de Santana do Araguaia Pará; Moção de
Aplausos nº 006/2022, de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda
Raquelle que seja aprovado encaminhada Moção de Aplausos ao casal Valdir
Gomes Cunha e Sebastiana Soares Cunha, pelo pioneirismo e relevantes
serviços prestados ao desenvolvimento de nosso município; Requerimento nº
036/2022, de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, ao
poder Executivo Municipal para que seja implementado Bolsa/Auxílio aos atletas
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desportistas de Santana do Araguaia, tanto os que residem em nossa cidade
como em outros locais; Requerimento nº 037/2022, de autoria das vereadoras
Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, ao poder Executivo Municipal, para que
seja oficiada a Capitania dos Portos do Tocantins, para quê realizem fiscalização
constante nas embarcações que trafegam no Rio Araguaia em Barreira dos
Campos, em especial no mês de julho; Requerimento nº 038/2022 de autoria das
vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, ao poder Executivo Municipal
para que seja encaminhado à Câmara Municipal, projeto de lei concedendo folga
aos servidores públicos municipais no dia do seu aniversário, independente do
Regime Jurídico; Requerimento nº 039/2022, de autoria das vereadoras Nailma
Aquino e Fernanda Raquelle, ao poder Executivo Municipal para que, seja
promovida esforços no sentido de que seja realizado o termo de cooperação
técnica para implantação do Instituto de Identificação do Estado em nossa
cidade; Requerimento nº 040/2022, de autoria das vereadoras Nailma Aquino e
Fernanda Raquelle, ao poder Executivo Municipal para que, seja encaminhado
à Câmara Municipal projeto de lei alterando a legislação municipal, no sentido
de que o presidente do IPRESA e o presidente do conselho deliberativo, sejam
pessoas distintas; Requerimento nº 041/2022 de autoria das vereadoras Nailma
Aquino e Fernanda Raquelle, ao poder Executivo Municipal para que, seja
realizado o reajuste nos plantões dos seguintes servidores públicos: Auxiliares
de serviços gerais, auxiliares administrativos, técnicos de enfermagem,
enfermeiros padrão, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos e demais
profissionais que fazem plantão na saúde; Requerimento nº 042/2022, de autoria
das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, ao poder Executivo
Municipal Para que, sejam adquiridos uniformes (calças refletivas, camisas)
para os motoristas de ambulâncias da zona rural e zona urbana; Requerimento
nº 043/2022, de autoria da vereadora Rosa Monica Brito Franco ao poder
executivo Municipal para quê encaminhe ao legislativo municipal, projeto de lei
incluindo remuneração dos vigilantes lotados na Secretaria Municipal de
Educação o adicional de periculosidade; Requerimento nº 044/2022, de autoria
das vereadoras Fernanda Raquelle e Nailma Aquino, ao poder Executivo
Municipal para que realize uma reunião entre o Executivo Municipal, proprietário
loteamento Carajás e a Câmara Municipal de Vereadores, com a finalidade de
discutir a questão da manutenção das ruas e avenidas do loteamento;
Requerimento nº 045/2022, de autoria da vereadora Fernanda Raquelle e Nailma
Aquino ao poder Executivo Municipal para que, seja implantada feira Municipal
de artesanato cultura e alimentação de Santana do Araguaia; Indicação nº
075/22, autoria da vereadora Rosa Mônica ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
para que determine e promova a construção também em concreto da quarta
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ponte localizada após as Três Pontes que estão sendo construídas em concreto
na estrada do Pau-Brasil; Indicação nº 076/22, de autoria das vereadoras
Fernanda Raquelle e Nailma Aquino, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para
que determine e promova a pavimentação em bloquete ou asfalto na rua Luzimar
Queiroz, localizada no bairro 13 casas, rua Rubens Camargo, localizada no
bairro expansão e Rua 162 localizada no bairro seringal I; Indicação 078/2022,
de autoria das vereadoras Fernando Raquelle Nailma Aquino, ao Exmo. sr.
prefeito Municipal para que determine e promova com urgência, a revitalização
da iluminação pública e mutirão de limpeza, inclusive nos lotes baldios dos
bairros seringal I e II; Indicação 079/2022, de autoria do vereador Fernando
Mendes, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que, determine promova a
construção de letreiros visuais nas entradas e saídas de Vila Mandí, Nova
Barreira e Barreira dos Campos, sugerindo que sejam feitas da seguinte
forma,"Eu amo Vila Mandí","Eu amo Nova Barreira", "Eu amo Barreira dos
Campos". Indicação nº 080/2022, de autoria do vereador Fernando Mendes, ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a construção de
uma praça no distrito de Nova Barreira; Indicação nº 081/2022, de autoria do
vereador Fernando Mendes ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que,
promova esforços junto ao Governo do Estado do Pará para que seja realizada
em caráter de urgência uma operação tapa-buracos na PA-411. Indicação no
082/2022, de autoria do vereador Fernando Mendes ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal para que determine e promova a reforma da ponte de madeira
localizada na estrada que dá acesso a propriedade do Senhor Clóvis e senhor
Jorge, na colônia beija-flor, distrito de Vila Mandí; Indicação no 083/2022, de
autoria das vereadoras Fernanda Raquelle e Nailma Aquino, ao Exmo. sr.
prefeito municipal para que determine a construção de uma rede de distribuição
de água para atender aos moradores do lado direito do distrito de Nova Barreira.
Indicação no 084/2022, de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda
Raquelle, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que, nomine a rua 01 como
o nome do senhor José Porfírio de Souza e a rua 02 com o nome do senhor
Ailton Antônio da Silva, ambas localizadas no bairro Alto da Conquista; Indicação
no 085/2022, de autoria das vereadoras Nailma Aquino e Fernanda Raquelle, ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine e promova a nomeação e
numeração das ruas e casas de nossa cidade; Oficio Gab nº 083/22, do
Executivo municipal, solicitando urgência para aprovação ao projeto de lei
complementar nº 018/2022, de autoria do Executivo Municipal; Dando início as
discussões, a senhora presidente encaminha para as Comissões Permanentes
os projetos de lei do legislativo nº 012/013/2022; também encaminha para as
comissões permanentes os projetos de lei do executivo Municipal nº 879/ e

Praça Santa Fé, s/nº - Centro - Fones: (94) 3431-1866/2711 – CEP.: 68.560-000
Site: www.cmsa.pa.gov.br
E-mail: legislativo@cmsa.pa.gov.br

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
880/2022. Na sequência, o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022, a
senhora Fernanda, cumprimenta a todos e diz que é com muita honra e muita
gratidão que ela e a colega Nailma indicaram esse título de cidadã a senhora
Maria de Lourdes casadini, esposa do nosso saudoso Dr Wagner Pereira da
Silva, mãe do Dr Fernando, médico por Excelência, atuante no nosso município
e mãe também do Leonardo e o Renato conhecido como Nino, que são os seus
amigos de infância, como filha do município me sinto um pouco filha também de
Dona Lurdes, acredito que este honroso título é mais do que merecido, uma vez
que d. Lourdes já prestou bastante serviço social ao nosso município, acho muito
justo conceder a ela esta homenagem. Colocado em votação, o projeto de
decreto legislativo nº 005/2022 aprovado por unanimidade; Emenda a Lei
Orgânica nº 001/2022 do Executivo Municipal que, Estabelece regras para o
Regime Próprio de Previdência Social do município de Santana do Araguaia, de
acordo com a emenda constitucional nº 103/2019, aprovada em 2º turno sem
discussão por unanimidade.Projeto de Lei Complementar nº 018/2022, a
senhora Presidente encaminha para as comissões permanentes, mais como o
Executivo enviou um ofício solicitando urgência na aprovação do mesmo, o
senhor Anderson pede para se manifestar a respeito, dizendo que como tem
acompanhado de perto a situação do IPRESA, ele não poderia deixar de passar
em branco a oportunidade sem fazer nenhum comentário, a portaria 360 do
Ministério da Previdência, autoriza que os municípios façam o parcelamento dos
atrasados até 2018, em 240 meses, e de 2018 para cá, em 60 meses. Quero
frisar que este parcelamento especial é justamente porque alguns municípios
não estão conseguindo pagar a divida com a Previdencia, a gente vê que esta
portaria foi instituída em fevereiro, e que somente agora em junho chegou para
gente a matéria. Eu acredito que está faltando contato entre o Instituto e a
administração ou então é apenas lisura mesmo da administração pois, se temos
lançado no Diário Oficial em fevereiro porque que só agora em junho é que isso
foi aparecer aqui para gente. Será que ninguém tinha conhecimento? nem
mesmo o Instituto? eu acredito haver uma certa lentidão por parte da
administração, aí agora chega para votar em regime de urgência já nos 45
minutos do segundo tempo. Se a Prefeitura não conseguir parcelar, nunca vai
conseguir pagar, e ela, tem obrigação de pagar, afinal, ela já descontou do
servidor e o prazo é até o dia 30 de Junho para conseguir parcelar,caso isso não
aconteça, o servidor vai ser o maior lesado, creio que o secretário de
administração deverá ser convocado para se responsabilizar por esta falha,
agora, nós vereadores não podemos lezar o servidor público, se caso não pagar
ou parcelar até dia 30 o servidor será prejudicado não vamos ficar com esta
carga em cima das nossas costas, saibam tambem que de outubro de 2021 para
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cá não pode ser parcelado, aí eu pergunto onde é que a Prefeitura vai arrumar
esse dinheiro? claro que vai ter que tirar das secretarias da Saúde, da educação,
da Assistência Social de quem é esta responsabilidade por esse atraso? nós
vereadores não queremos atrapalhar empatar e nem fazer tumulto, a gente quer
solução, vamos trabalhar em regime de urgência mais vamos responsabilizar a
quem é de direito, que eu acredito, seja da Secretaria de Administração, eu
Anderson não quero prejudicar nenhum servidor e que fique claro que o
parcelamento será descontado direto do FPM tá lá na lei, e lá, diz que a primeira
parcela será paga em forma de guia mais a partir da segunda parcela o dinheiro
já vem com desconto direto do FPM isto é para garantia de que os atrasos não
mais ocorrerão. A senhora Presidente diz que concorda com o colega Anderson
quando o mesmo fala sobre o atraso na chegada das matérias, mês passado foi
grande o questionamento por parte da câmara, e agora, novamente a matéria
chega em cima da hora e ainda com exigência de urgência, calma lá, não
podemos assumir as responsabilidades dos outros, precisamos analisar, discutir,
e a lei orgânica e o Regimento Interno determinam o prazo para tramitação de
matérias, essa matéria deveria ter chegado aqui no mínimo no mês passado
para que pudesse ter sido analisada, isso tudo para evitar que no futuro nós não
sejamos penalizados e nem os servidores sofram consequências, precisamos
regularizar a situação do município com o IPRESA pois acredito está próximo de
acontecer uma calamidade por causa dessa dívida.O senhor Alexandre diz que
reitera a fala do Senhor Anderson e friza que somos eleitos como representantes
do povo, mudamos, criamos leis, entretanto, nenhum de nós somos doutores em
lei, por isso nós temos aqui a nossa assessoria jurídica e então, se perdermos
aqui algum prazo, certamente a culpa não é minha ou de nenhum dos 15
vereadores, mais da assessoria jurídica, que é muito bem paga pelo duodécimo.
Então não estou aqui para defender a pessoa do secretário Cleber, mais quero
dizer que,a Assessoria Jurídica da prefeitura também é muito bem paga, e esta
é a terceira vez que nós somos colocados nessa situação tendo que aprovar
matérias polêmicas em tempo recorde, isto é inadmissível, isso não pode
continuar a acontecer, vamos reconhecer que a culpa é sim da assessoria
jurídica da prefeitura que não está cumprindo com seu papel lembro-me que a
matéria do ITBI chegou para uma extraordinária, o da alíquota de 14% do RPPS,
em cima da hora, todos tem prazo para análise e agora os da Previdência
também, Senhor Prefeito cobre da sua Assessoria pois está ficando feio para
administração, vocês estão nos obrigando a ter que falar inclusive reclamei
ontem com doutor Godoy que, embora seja muito competente está deixando a
desejar pois só neste mandato é a terceira vez que nos colocam numa situação
dessa. A srª Sara Soares diz que é a favor de que convidemos os secretários e
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o nosso gestor para ainda hoje nos sentarmos e discutirmos esta polêmica
matéria, também para discutirmos esse desconto direto do FPM, na portaria 360
para que a prefeitura não continue aumentando a dívida com uma IPRESA. com
a palavra o senhor Fernando que em defesa de suas indicações diz que além de
ficar bonito as placas visuais servem para que as pessoas possam se localizar,
muitas vezes quando da primeira vez que passamos por uma estrada nos
sentimos acolhidos ao ver as placas, quanto ao Asfalto da PA-411, foi um sonho
que se realizou e que merece ser conservado, há muitos buracos num pequeno
trecho que são fáceis de arrumar mas que tem que ser feito logo que o Senhor
Prefeito posso encontrar meio junto ao governo do estado para o mais rápido
conseguir esta operação tapa buracos, que se construa em Nova Barreira uma
praça pública para que as pessoas possam se encontrar, fazer caminhadas,
levaram as suas crianças para brincar etc... e conto com o apoio dos colegas na
aprovação das minhas matérias. colocado em votação as Indicações nº
079/080/081 e 082/22, aprovadas por unanimidade.Com a palavra a senhora
presidente que diz que está apenas repetindo a matéria que já foi pedida desde
o ano passado, o motivo é porque nas discussões sobre a periculosidade, os
vigilantes da educação estão ficando de fora, já foi feito o estudo para pagamento
e não é justo que alguns setores fiquem de fora, no caso, os da Educação. O
senhor de Anderson diz que é viável sua preocupação, quê o sindicato envie o
estudo que foi feito pois, o estudo é feito pela classe e a lei é para todos, portanto,
vamos analisar este este estudo e assegurar o direito adquirido, faço aqui um
requerimento verbal para que a secretaria de administração encaminha à
Câmara o laudo realizado para sabermos quem tem direito a periculosidade e
também a insalubridade. A senhora Fernanda diz que realmente o estudo foi
feito, mais, devemos e precisamos verificar quem não está sendo contemplado,
e por quê, temos que garantir o pagamento sem divisão de classes pois o
recebimento é por função e não por secretaria. O senhor Sivaldo diz que é bom
mesmo ter esse laudo pois é verdade que existem esses acontecimentos, uns
recebem e outros não, precisamos dar igualdade a todos. A senhora Sara diz
que a periculosidade dos garis é imprescindível que aconteça o mais rápido
possível e que o Senhor Prefeito garantiu que logo logo será resolvido. A senhora
Nailma diz que podem contar com apoio dela e que estará firme na luta pela
valorização destes servidores. A senhora Presidente coloca em votação
requerimento verbal do Senhor Anderson que foi aprovado por todos,
Requerimento nº 043/2022 de autoria de Rosa Mônica, aprovado por
unanimidade. Com a palavra a senhora Fernanda que diz que solicita
bolsa/auxílio para desportistas por ser um meio de ajudar, temos por exemplo,
Eduardo Alencar que participa de torneios a nível Nacional por todo o Brasil, com
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eventos no combate, que possamos incentivar os nossos atletas que
representam nosso municipio lá fora, sobre a fiscalização da capitania para evitar
acidentes em Barreira do campo, principalmente nesta época do ano, que
embora já seja lei, não funciona para todas as secretarias que o servidor possa
folgar no dia do seu aniversário, que organizemos para que todos tenham
igualdade, que estivemos em Belém na semana passada juntamente com a
nossa presidente, Nailma e Elivany e junto a Delegacia Geral de Polícia Civil,
fizemos nosso pedido e aumentou a tiragem de documentos pro município, mais
segundo o que nos passaram, a gente pode conseguir implantar aqui na cidade
o Instituto de Identificação, para tanto o município terá apenas que realizar termo
de cooperação técnica para agilizarmos a confecção das identidades aqui
mesmo no município. A senhora Presidente informa que a câmara
provavelmente até janeiro de 2023 já terá terminado as adequações para realizar
esse termo de cooperação técnica, quê Assessoria Jurídica já está buscando a
solução.Continuando, a senhora Fernanda e Nailma solicita que altere a
legislação do IPRESA, pois, existe uma incoerência muito grande quando o
diretor do Conselho deliberativo é o próprio Presidente vamos mudar essa
situação aí porque pelo que vemos ninguém fiscaliza ninguém, sobre o reajuste
dos plantões a muitos anos vem se arrastando o mesmo valor, é desumano o
que paga por plantão, solicitamos que além de reajustar, que seja indexado para
que não venha sofrer defasagem, sobre loteamento Carajás, foi realizada um
mutirão, pedimos ao dono para fazer a operação tapa buracos, não fez e
esperamos que ele cumpra com a obrigação dêle, que também se crie no
município a feira cultural, temos muitos artesãos no município e precisamos criar
mecanismos para gerar renda a esses talentos que muitas vezes sobrevivem da
sua arte, que sejam adquiridos uniformes para os motoristas de ambulância tanto
na zona rural quanto Urbano como forma de facilitar o trabalho da equipe na hora
de identificação, colocadas em votação de requerimentos número
036/037/038/039/040/041/042/044/ e 045/22 todos aprovados por unanimidade;
Moção de Aplausos nº 006/2022, a srª Fernanda diz que trata-se de um casal
raiz, que muito têm contribuído para o desenvolvimento do município, desde os
tempos da Fazenda cristalino, Campo Alegre, Big lanches barraca de enxovais
na Ficasa, na época do Contur, Saudosas serestas com Valmireno e os fartos
churrascos assados pelo tio Valdir, o qual transmitiu o seu dom ao seu filho
Célião, muita honra para família receber esta Moção, colocada em votação a
Moção de Aplausos nº 006/22, aprovada por unanimidade. A senhora Presidente
diz que já que estão construindo Três Pontes de concreto, no Pau Brasil, porque
não estender o serviço para a quarta ponte facilitará muito mais mais a
trafegabilidade. Colocada em votação a indicação nº 075/22, aprovada por
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unanimidade. A senhora Nailma fala sobre as indicações, solicitando que srº
prefeito atenda as necessidades dos secretários e diretores que enfrentam as
frentes de serviço para que os mesmos possam atender as necessidades do
povo, a senhora Fernanda, continua, dizendo que pediram bloqueteamento das
ruas, iluminação próximo ao Hospital, água em Nova Barreira e dizer que a Maria
Paula minha filha do coração, pediu para nominar uma rua com o nome do seu
avô, senhor José Porfírio,sugiro a rua 1 e sugiro também que nomine a rua 2
com o nome do seu Ailton Antônio, o popular Ailton do giga Lanches, ambas no
setor Alto da Conquista, por outro lado temos também o serviço de correio na
cidade que é muito precária por falta justamente dessa organização,
denominação e numeração nas ruas, que possamos ver com carinho essa
situação para facilitar a vida dos moradores. Colocado em votação as indicações
sobre 076/078/083/084/ e 085/22 todas aprovadas por unanimidade. A senhora
Presidente então coloca em votação a indicação do 082/22 do Senhor Sivaldo
que teve que se ausentar por uns momentos sendo que a mesma foi aprovada
por unanimidade. Nas considerações finais a senhora Fernanda e nailma fazem
alguns esclarecimentos sobre a viagem faz alguns agradecimentos para
presidente em especial pelo companheirismo e não havendo nada mais a tratar
a senhora Presidente convida a todos para a reunião á tarde, para discutirem as
matérias polemicas e 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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