
Ata  da  milésima  ducentésima  trigésima  quarta  (1.234ª)  Sessão  Ordinária,  do
Primeiro  ano,  do  segundo  período,  referente  à  (14ª)  decima  quarta  Legislatura,
realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
(28.02.2019),  às nove horas (09:00h),  horário regimental,  no Plenário da Câmara
Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, Presidida pelo senhor Elivany
Martins da Silva, pelo primeiro (1º) Secretário  Josimar Orlando Martins, e  pelo
segundo  (2º)  Secretário  Rosivaldo  de  Aguiar  Pereira.  Pela  chamada  nominal,
constatou-se  a  presença  dos  edis:  Antônio  Nilson  Chiele,  Cenir  Fernandes  de
Souza,  Clébio  da  Silva  Costa,  Cleiton  da  Luz  Carveli,  Cleonice  Brito  da  Silva,
Glaucione Silva Costa, Isaias Sousa Neto, Jailson Alves de Farias, Ozeias Rosa de
Souza,  Patrico  Cirqueira  da  Silva,  Roberto  Marcondes  Andrade  de  Tolêdo  e
Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum exigido por lei, o senhor Presidente dá
por aberta a sessão com a oração da Pai Nosso e na sequencia determina a leitura
das matérias  da ordem do dia,  a  saber:  Parecer  da Comissão de Legislação,
Justiça  e  Redação  Final,  favorável  a  aprovação  do  Projeto  de  Lei  n.  828/19;
Parecer da Comissão de Terras, Obras e Serviço Públicos favorável a aprovação
do  Projeto  de  Lei  n.  828/19;  Parecer  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação Final, favorável a aprovação do Projeto de Lei Complementar n. 015/19;
Parecer  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças,  favorável  a  aprovação  do
Projeto de Lei Complementar n. 015/19; Emenda substitutiva n. 01 ao Projeto de
Lei  complementar  n.  015/19  proposta  pela  Comissão  de  Legislação  e  Justiça;
Parecer  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  favorável  a
aprovação do Projeto de Lei Complementar n. 016/19;  Parecer da Comissão de
Terras,  Obras  e  Serviços  Públicos,  favorável  a  aprovação  do  Projeto  de  Lei
Complementar n. 016/19;  Requerimento n. 002/19 de autoria do vereador Clebio
Silva  Costa,  solicitando  cópia  integrais  no  prazo  de  15  dias  dos  títulos  de
propriedade das áreas do lixão e cemitério localizados na Vila Mandi, sendo que a
primeira  área  foi  adquirida  do  senhor  Elson  e  a  segunda  do  senhor  Santino;
Indicação n. 003/19 de autoria do vereador Beto Tolêdo, solicitando ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal e o Secretário de Obras a restauração das ruas de Santana de
Araguaia  e do distrito  de Barreira  do Campo.  Continuando,  o  senhor  Presidente
passa a palavra ao senhor Cleiton, Presidente da Comissão de Legislação, justiça e
Redação Final que explica que opinaram por esta emenda substitutiva por ver a
necessidade que o município tem em aumentar este recurso, temos que fazer com
que o município cresça e este recurso é essencial na ajuda ao desenvolvimento.
Com a palavra o senhor Clebio, que fala sobre o grande anseio da população Vila
Mandi  em  terem  seus  lotes  regularizados,  fazendo  este  desmembramento  e
regularizando  cada  proprietário  de  lote  pode  ir  em  busca  de  financiamento  e
conseguir construir a casa dos seus sonhos, que a Vila Mandi é um distrito que gera
muito renda ao município e que nós moradores á muito merecemos isso, que o
nosso gestor  senhor  Zé do Quinca está de parabéns,  pois  foi  o único que teve



coragem de tomar esta iniciativa. Com a palavra o senhor Jailson que agradece a
presença de todos dizendo que esta votação do projeto de Lei Complementar n.
016/19 é a realização de um sonho antigo, pois desde o meu primeiro mandato
venho lutando para que isso acontecesse, mas que faltou compromisso do gestor
passado  que  tem  muito  interesse,  pois  também  ele  terá  escritura  da  sua
propriedade.  O senhor  Glaucione parabeniza o procurador  Dr.  Ronilton pelo seu
desempenho, pois os projetos estão muito bem feitos e atendem a necessidade do
povo, pois documentando os lotes estamos valorizando, e que sempre sonhou em
escriturar seus lotes agora poderão fazer. O senhor Presidente então em comum
acordo com os edis dispensa algumas formalidades do Regimento Interno, passam
então para a votação das matérias sendo que pareceres favoráveis aprovação do
Projeto de Lei Complementar n. 016/19, bom como Projeto de Lei Complementar n.
016/19  que  cria  o  loteamento  no  distrito  de  Vila  Mandi:  foi  aprovado  por
unanimidade. Pareceres favoráveis a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.
015/19 das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como Emenda
substitutiva  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  n.  015/19  e  Projeto  de  Lei
Complementar n. 015/19 de alteração ao código tributário Municipal: aprovadas por
unanimidade. Iniciando as discussões sobre o Projeto de Lei n. 828/19 o senhor
Cleiton  Presidente  da  Comissão  de  Legislação  parabeniza  ao  esforço  das
comissões e também da assessoria jurídica, tanto do legislativo, quanto executivo
que não mediram esforços no sentido de analisaremos. O senhor Patrico diz que
esta matéria é de grande relevância e todos os municípios vizinhos já resolveram e
só  Santana  ainda  não  e  que  isto  colocará  fim a  questões  de  conflitos  agrários
urbanos,  como  temos  visto  ai  no  problema  levantado  pelo  colega  Sebastião,
parabenizo o governo municipal pela iniciativa do projeto e cumprimento também a
professora  Maria  Antônia,  aqui  presente,  a  mais  nova  aposentada  do  nosso
município. Colocado em votação, pareceres das comissões de legislação, Justiça e
redação  Final  e  Terras,  Obras  e  Serviços  Públicos  favoráveis  a  aprovação  do
Projeto de Lei 828/19, bem como citado Projeto: foi aprovado por unanimidade. O
senhor  Clebio  então  faz  a  defesa  de  seu  Requerimento  dizendo  que  sua
preocupação sobre os títulos de propriedade da Vila Mandi são um grande problema
já perdemos alguns patrimônios como 2 campos de futebol e onde era a lavanderia,
temos hoje o problema do cemitério e do lixão que trás muita preocupação, pois até
já foi pago e na época não transferido e agora a pessoa que vendeu diz que não
passa mais o documento. O senhor  Jailson entra na discussão, lembrando que o
Prefeito Alegria pagou R$ 7.000,00 e não há o documento e que o cemitério foi
doação do senhor  Paulo  Mendes e  faz  a entrega ao Dr.  Romilton  do termo de
doação  do  terreno,  vários  são  os  comentários  sobre  o  lixão  de  Santana  muito
próximo do cemitério, o que tem causado muito problema quando de enterrar os
entes queridos e ser muito grande o presença de moscas que incomodam a todos.
Sendo assim, o senhor Presidente então sugere a comissão de terras que seja feito
uma visita na Vila Mandi para procurar a melhor solução do problema. Colocado em
votação,  o  Requerimento  n.  002/19  do  senhor  Clebio:  foi  aprovado  por
unanimidade.  O senhor  Glaucione diz  ter  feito  pedido pessoalmente ao senhor
Prefeito sobre os buracos das ruas e que aproveitou para pedir também sobre a
iluminação pública, o senhor Beto Tolêdo diz que é de suma importância que se
arrume as ruas e colocado em votação a indicação: foi aprovada por unanimidade.
O senhor Josimar parabeniza o senhor Prefeito pelos projetos e diz estar feliz, pois
o prefeito já comprou o maquinário de paralepipedo, que foi matéria de sua autoria e
que  o  município  tem  muito  a  ganhar  com  esta  aquisição.  A  senhora  Cleonice



declara estar vendo mudanças nos trabalhos do legislativo e mudanças para melhor,
embora não tenha feito parte da eleição da mesa, troce para que tudo dê certo, o
senhor  assessor  jurídico  Carlos  Godoy  diz  precisamos abro  discussões  sobre  a
reforma do Regimento Interno, pois iremos trabalhar para organizar o período de
sessões, e que uma das primeiras coisas a mudar é por que as comissões não
devem se reunir no período de sessões ordinárias e sim antes. Sem nada mais a
tratar,  o  senhor  Presidente  agradece  a  presença  de  todos  pela  paciência  dos
presentes pelo atraso do inicio da sessão e encerra a sessão determinando a mim
que lavrasse esta ata que após lida, discutida, se aprovada será assinada por todos
os vereadores presentes.


