
Ata da milésima ducentésima quadragésima terceira (1.243ª) Sessão Ordinária, do
Primeiro  ano,  do  segundo  período,  referente  à  (14ª)  decima  quarta  Legislatura,
realizada aos vinte e oito  dias do mês de maio do ano de dois mil  e dezenove
(28.05.2019),  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 2º
Secretário  Rosivaldo de Aguiar Pereira.  Pela chamada nominal,  constatou-se a
presença  dos  edis:  Antônio  Nilson,  Cenir  Fernandes  de  Souza,  Clebio  da  Silva
Costa, Cleonice Brito da Silva, Isaias Sousa Neto, Jailson Alves de Farias, Patrico
Serqueira da Silva, Roberto Marcondes A. de Tolêdo e Sebastião Pereira Costa.
Havendo quórum exigido por lei, o senhor Presidente convida o senhor Pr. Sebá,
para  preceder  a  oração  inicial,  e  ato  continuo  é  realizada  a  leitura  das  atas
anteriores que após votação, sem nenhuma alteração foi assinada por todos os edis
presentes. Na sequencia, o senhor Presidente determina a leitura das matérias da
ordem  do  dia,  a  saber:  Projeto  de  Lei  n.  835/2019,  de  autoria  do  Executivo
Municipal  que,  dispõe  sobre  autorização  legislativa  para  doação  de  cadeiras
escolares e móveis similares inservíveis para instituições religiosas e associações
sem  fins  lucrativos  do  município  de  Santana  do  Araguaia  –  PA,  e  dá  outras
providencias; Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a
aprovação do Projeto de  Lei  n.  005/19 de autoria  do  vereador  Chumbrega,  que
institui o dia do vaqueiro no município de Santana do Araguaia, e que se encontra
nas comissões permanentes;  Indicação n. 031/19,  de autoria do vereador Isaias
Sousa Neto, solicitando a esma – Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de
Educação, que promovam a construção de uma escola de ensino fundamental do
setor Alto da Conquista; Indicação n. 032/19, de autoria dos vereador Isaias Sousa
Neto,  solicitando  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  e  Secretário  Municipal  de
Educação para que promovam a construção ou a aquisição de prédio próprio para
funcionamento  da  Secretaria  Municipal  de  Educação;  Indicação  n.  033/19,  de
autoria  do  Isaias  Sousa  Neto,  solicitando  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  e
Secretário Municipal de Educação para que promovam o curso de capacitação para
os  professores;  Indicação  n.  034/19,  de  autoria  do  vereador  Sebastião  Pereira
Costa, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova a implantação
do PROCON como parte do sistema nacional de defesa do consumidor SNDC, no
município;  Indicação n. 035/19,  de autoria do vereador Sebastião Pereira Costa,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde, para
que promova melhorias no atendimento no posto de saúde Terezinha Abreu Vita. Na
sequencia, o senhor Presidente cumprimenta os educadores presentes, na pessoa
professora Penha, justifica a ausência do senhor Cleiton Carveli que está em uma
viagem internacional  e  diz  que aos outros edis  não justificaram usas ausências.
Continuando,  o  senhor  Presidente  despacha  para  as  comissões  permanentes  o
Projeto de Lei n. 835/19 da Prefeitura Municipal. Prosseguindo, é realizada a leitura
dos matériais digo, das respostas das indicações do mês de março, iniciativa do
secretario de governo, senhor Adaildo Carlos. O senhor Presidente então passa a
palavra ao senhor Isaias J. Neto, que cumprimenta a todos os presentes em nome
da professora Penha, e defende suas indicações, todas ligadas a educação dizendo
que conhece as dificuldades e vidas pela juventude estudantil residentes no setor
Alto da Conquista, além da distância assola sobre a família o perigo da travessia da
BR,  que  já  é  do  nosso  conhecimento  que  vidas  já  foram ceifadas  até,  que  no
mandato  passado  entrei  com uma  indicação  que  se  construísse  uma  passarela
elevada,  mas  fizeram  pouco  caso  e  chacota  de  mim  e  agora  construíram  três



quebra-molas que minimizou um pouco o problema, mas que sabemos não seu o
suficiente é a construção de uma escola dentro do setor seria a realização do sonho
dos moradores do local, e que em conversa com o deputado Nilson Pinto, o mesmo
disse: o interesse é levantar recurso junto ao ministério da educação para esta obra;
que, a secretaria de educação funciona em prédio alugado, podendo possuir prédio
próprio,  com  instalações  adequadas  tanto  para  os  servidores  quanto  para  os
usuários que ali vão, quanto aos cursos da capacitação, quer lembrar que estar na
politica desde 1988 e que d lá para cá muitas leis já mudaram e como fiscais e
representantes do povo, estamos sempre procurando acompanhar estas mudanças
e nossos professores também precisam se adequar e não continuarem na mesmice,
pois não basta apenas o diploma, precisam também acompanhar estas mudanças.
O Senhor Presidente parabeniza o senhor Isaias por suas indicações e coloca em
votação as indicações n. 031, 032, 033/19.  Foram aprovadas por unanimidade.
Com a palavra (o senhor) Sebastião Pereira, que cumprimenta a todos na pessoa
do professor Joãozinho de Nova Barreira,  dizendo que suas indicações hoje são
assuntos diferentes, mas que trazem em seu conteúdo garantir o direito do cidadão
Santonenses, temos aproximadamente 70 mil habitantes em nosso município e até o
momento, como consumidores não temos nenhum órgão que garanta a nós nenhum
tipo  de  direito,  apenas  deveres,  portanto,  pessoa  apoio  aos  colegas  para  que
implantemos  no  município  o  PROCON,  este  órgão  trará  solução  para  muitos
problemas corriqueiros no município, pois juntamente com a Associação Comercial
desenvolverão  no  município  o  trabalho  de  defesa  do  consumidor.  Quanto  ao
problema do postinho Terezinha de Abreu Vita, até possui uma pequena área, mas
esta não serve para acolher os usuários do mesmo, pois quando estar chovendo ou
o sol muito quente se a porta estiver aberta na agrade há um cadeado, portanto, se
faz necessário que tenha um espaço onde o povo se abrigue antes do atendimento,
este seria o mínimo de respeito para com o nosso povo, no posto Antônio Portugal
também há uma situação difícil,  pois além do sol, quando as pessoas tentam se
abrigar dentre as paredes grande é a quantidade de mato e carrapichos ao redor do
postinho. Ficaria satisfeito quando essas indicações fossem atendidas. Colocadas
em votação as indicações n. 034 e 035/19.  Foram aprovadas por unanimidade.
Coloca-se  em  apreciação  o  parecer  da  Comissão  de  Legislação  favorável  a
aprovação do Projeto Lei  n.  004/19.  Não havendo discussão,  foi  aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente então encerra o expediente, suspendendo por
cinco minutos a sessão.  Após o intervalo,  o senhor  Presidente declara aberta  a
ordem do dia com o Projeto de Lei n. 004/19, do senhor Clébio (Chumbrega), que
diz que este profissional é responsável por cada um de nós colocarem a carne em
nossas mesas, e que esta proposta se trata tão somente de uma forma de valorizar
esse  profissional  que  tem  em  sua  luta  diária  uma  jornada  árdua.  O  senhor
Presidente  parabeniza  o  senhor  Clébio  pela  a  iniciativa  e  coloca  em votação  o
projeto  de  lei  n.  004/19.  Foi  aprovado  por  unanimidade.  Passando  para  as
considerações  finais,  o  senhor  Beto  Tolêdo,  diz  todos  que  sobre  o  pedido  da
UNIFESPA sobre ceder a escola técnica, talvez não seja assuntos que resolvamos
assim rapidamente, pois possivelmente não será interessante uma cedência total e
sim parcial, teremos que discutir isso um pouco mais. O senhor Presidente diz então
que a questão estar em boas mãos e que o senhor vereador encontrará melhor
maneira para resolver. O senhor Patrico cumprimenta a todos dizendo que a priori
os presentes achavam que o projeto sobre o precatórios estivessem na pauta, e que
não é o caso, embora esteja pronto, mas precisando de algumas adequações, aviso
que  teremos  após  a  sessão  uma  previa  para  organizarmos  as  pendencias  na



matéria e me dirijo a cada um dos edis presentes para que possamos fazer o que
preconiza  a  lei,  é  hora  de  mostrarmos  nosso  trabalho  através  do  nosso  voto,
acredito que esta casa votara e aprovará até sexta-feira  esta matéria.  O senhor
Elivany agradece  a  participação  dos  educadores  e  de  todo  o  publico  presente,
lembrando  que  durante  toda  a  semana  haverão  mais  projetos  e  mais  matérias
importantes para o município, portanto, espero que participem conosco durante toda
semana, nas sessões. O senhor Josimar cumprimenta a professora Katia e diz que
temos muito a agradecer ao deputado Nilson Pinto, pois o mesmo tem feito muito
pelo Pará, agora estar na hora de darmos apoio aqueles que nos honraram com
seus votos de confiança. Ainda ontem estive com o pessoal que estar medindo as
ruas para o trabalho do asfalto que muitos disseram que não viria, mas veio, está aí
e será a realização do anseio da população, quanto aos precatórios desde a notícia
da vinda do recurso, há muita correria, mas temos que ter muita cautela e podem
contar  com o meu apoio e confie  que essa benção será recebida por  vocês.  O
senhor  Clébio, faz agradecimentos ao senhor secretário de governo Adaildo, que
prova  que  o  senhor  Prefeito  fez  a  escolha  certa  colocando-o  nesta  pasta,  pois
verificamos que ele próprio tem respondido nossas indicações e sobre a patrulha
mecanizada para o Mandi falta apenas a maquina que estar sendo preparada para ir
definitivo para lá. Prosseguindo o senhor Presidente diz aos professores que além
dos  três  vereadores  educadores,  todos  nós  estamos  torcendo  por  vocês  e
esperando em Deus que tudo se ressalva. Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente encerra a sessão, determinando a mim que lavrasse esta ata que após
lida, discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores presente.


