
Ata da milésima ducentésima trigésima sexta (1.236ª) Sessão Ordinária, do Primeiro
ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura, realizada aos
vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (27.03.2019), 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, Cleiton da Luz
Carveli, Cleonice Brito da Silva, Glauciane Silva Costa, Isaias Sousa Neto, Jailson
Alves  de  Faria,  Ozeias  Rosa  de  Sousa,  Patrico  Cirqueira  da  Silva  e  Sebastião
Pereira  Costa.  Havendo  quórum exigido  por  lei,  o  senhor  Presidente  convida  o
senhor  Cleiton  Carveli  para  preceder  a  oração  inicial  e  ato  continuo  justifica  a
ausência do senhor Beto Tolêdo que fora acompanhar uns processos de FNDE em
Brasília e senhor Clebio que está em reunião com pessoas sobre os terrenos da Vila
Mandi, logo em seguida é realizada a leitura da ata anterior e na sequencia o senhor
Presidente determina a leitura das matérias da ordem do dia, a saber:  Parecer da
Comissão de Legislação e Redação Final, favorável à aprovação do Projeto de
Lei n. 003/19 da Mesa Diretora da Câmara Municipal; Projeto de Lei n. 830/19 de
26 de março de 2019;  Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, favorável a aprovação do Projeto de Lei n. 830/19; Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, favorável a aprovação do projeto de Lei n.
001/19 do Legislativo Municipal; Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n. 001/19;
Projeto  de Lei  n.  003/19 da Mesa Diretora,  altera  a  lei  municipal  n.  817/18 que
reestabelece a reestruturação organizacional da Câmara Municipal de Santana do
Araguaia e dá outras providencias;  Indicação n. 010/2019, de autoria do vereador
Patrico  Cirqueira,  solicitando  a  criação  e  implementação  de  uma  patrulha
mecanizada básica para manutenção e recuperação das vias urbanas; Indicação n.
011/2019, de autoria do vereador Jailson Farias, solicitando a restauração do pátio
de iluminação pública no distrito de Vila Mandi; Indicação n. 012/2019, de autoria do
vereador  Cenir  Fernandes,  solicitando  a  recuperação  da  PA  Rio  Preto.  Neste
momento o senhor Presidente, despacha para as comissões permanentes o Projeto
de Lei do Legislativo n. 003/19. Continuando o senhor Presidente passa a palavra ao
Presidente da Comissão de Legislação que fala sobre o reajuste de 4,61 concedido
aos servidores municipais, que como ser humano, gostaria que o valor fosse maior,
mas  que  infelizmente  foi  somente  este  valor  que  pode  ser  conquistado  neste
momento.  Parabeniza  ao  Sr.  Elivany  sobre  a  celeridade  das  comissões  que
prontamente  preparamos  pareceres  agilizando  os  trabalhos  do  legislativo.  Na
sequencia o senhor  Presidente coloca em votação os Pareceres das Comissões
Permanentes  acerca  do  Projeto  de  Lei  n.  830/19  do  Executivo  Municipal.  Foi
aprovado  por  unanimidade;  Parecer  da  Comissão  de  Legislação  bem  como
Emenda  proposta  ao  Projeto  de  Lei  n.  001  do  Legislativo.  Foi  aprovado  por
unanimidade.  Com a  palavra  o  senhor  Patrico que  explana  aos  edis  sobre  a
importância de organizar a urbanização do município, temos recebido muitas criticas



e muitos problemas podem ser facilmente resolvido desde que existam os meios,
para  isto  indica  a criação e implantação desta  patrulha mecanizada básica,  que
possuirá estrutura mínima e um efetivo adequado para desempenhar as atividades,
pois  os  servidores  serão  preparados,  treinados  e  terão  insumos  vinculados  aos
recursos do 1TB1 para que seja um trabalho continuo, sem interrupção e que haja
um numero  de  telefone  que  possamos acionar  o  serviço  sem muita  burocracia,
colocado em votação a Indicação de n. 010/19:  Foi aprovada por unanimidade.
Com a palavra o senhor Jailson, que diz a todos que a Vila Mandi se encontra 80%
no escuro, pois não existe manutenção na rede pública, todos os dias sou abordado
pela comunidade e não temos quem recorrer se continuar assim em pouco tempo
estaremos totalmente no escuro, portanto é necessário que se restaure a iluminação
pública da Vila Mandi com urgência. Colocando em votação a Indicação n. 011/19
de  autoria  do  vereador  Jailson  Faria:  Foi  aprovada  por  unanimidade.  Com  a
palavra o vereador Cenir que diz a todos tentou esta semana passar pela estrada do
Rio Preto e Sussuapara, infelizmente não foi capaz, pois a mesma se encontra em
péssimas condições, que há algum tempo a estrada está abandonada pela gestão e
que é de suma importância facilitarmos o transito das pessoas daquela localidade. O
senhor Presidente estão coloca em votação a indicação n. 012/19: foi aprovada por
unanimidade.  Passando  a  palavra  ao  grande  expediente,  o  senhor  Presidente
coloca em discussão o Projeto n. 830/19 de autoria do Executivo que dispõe sobre o
reajuste  de  4,61  aos  servidores  do  quadro  municipal  de  Santana  do  Araguaia.
Continuando, com a palavra o senhor Isaias que diz que o Pará, proporcionalmente
é o Estado com índice mais elevado de mulheres gravidas no contexto, se apresenta
também  grande  numero  de  adolescentes  e  também  de  carente,  e  minha
preocupação, não é só com a mãe, mas também com a criança que está no centre,
pois muitas vezes acaba sendo uma criança de outra.  Meu projeto trás algumas
características para atender  estas adolescentes ou carentes a partir  do inicio  da
gravidez e até 10 dias após o parto, oferecendo assistência medica, alimentação de
qualidade e assistência jurídica, precisamos criar mecanismos para desenvolvê-lo e
para  tanto  estou  buscando  ajudar  ao  nosso  deputado  Nilson  Pinto.  O  senhor
Presidente,  destaca  a  experiência  do  nobre  colega  Isaias  e  o  parabeniza  pela
iniciativa  do  projeto,  coloca  então  em votação  o  Projeto  de  Lei  n.  003/2019  do
Legislativo Municipal:  foi aprovado por unanimidade. Nas considerações finais, o
senhor  Glaucione  diz  que  quer  esclarecer  que  o  deputado  Paulo  Bengston
conseguiu  um  recurso  no  valor  de  um  milhão  e  duzentos  para  aplicação  nas
estradas rurais, estamos precisando de recursos para arrumarmos nossas ruas que
procuremos nossos deputados para trazer recursos. Parabenizo o senhor Elivany
que não tem medido esforços no sentido de proporcionar apoio em nossas viagens,
assim como o secretario de governo senhor Adaido tem também nos apoiado e
agradeço por sua presença em nosso meio.  O senhor Presidente diz  ao senhor
Glaucione que admira o seu compromisso e destaca seu esforço em conseguir este
recurso, que agora aguardemos a licitação para aplicarmos o recurso, que graças a
Deus  o  povo  Santanense  está  bem  representado  e  estamos  conseguindo  esta
interação junto aos deputados. Não havendo nada mais a tratar, o senhor Presidente
encerra a sessão, agradecendo a presença de todos e determinando a mim (1º)
primeiro Secretário que lavrasse esta ata que após lida, discutida, se aprovada será
assinada por todos os vereadores presentes. Em tempo, aprovação do Projeto de
Lei n. 830/19 aconteceu no grande expediente: foi aprovado por unanimidade.




