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Ata da milésima duocentésima quinquagésima sexta (1256)ª  sessão ordinária, do (1º) ano, 
do (2º) segundo período referente a (14)ª legislatura realizada aos vinte e seis dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e dezenove (26/09/2019) às nove horas (09:00), horário 
regimental no plenário da Câmara Municipal de Santana do Araguaia, estado do Pará. 
Presidida pelo senhor Elivany Martíns Silva, do primeiro secretário Josimar Orlando Martins, 
e do 2º secretário Rosivaldo de Aguiar Pereira.Pela chamada nominal constatou-se a 
presença dos Edis: Antônio Nilson Chiele, Clébio da Silva Costa, Cleiton da Luz carveli, 
Cleonice Brito da Silva, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Jailson Alves de Faria, 
Oséias Rosa de Souza, Patrico Cirqueira da Silva, Roberto Marcondes A. de Toledo e 
Sebastião Pereira Costa. Havendo "quorum" exigido por lei, o senhor Presidente convida o 
senhor Jailson para preceder a oração inicial e ato contínuo registra a presença dos 
Senhores Bitinguinha, Aldenôr, Ronaldinho, senhor Deco assessor de comunicação da 
Câmara Municipal, e, de maneira muito especial registra a presença do seu pai senhor Júlio 
e seu irmão pastor Hélmer, desejando-lhes boas vindas.Justifica a ausência do senhor 
Cenir, que foi até Redenção acompanhando alguém até o Hospital Regional.Prosseguindo 
determina a leitura da ata anterior que após aprovada foi assinada por todos os vereadores 
presentes. Em seguida,o senhor presidente determina a leitura das matérias da ordem do 
dia a saber: Indicação nº 85/19 de autoria do vereador Elivany, solicitando ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal para quê promova a adequação do município mediante o que for 
necessário, para instalação do Corpo de Bombeiros no município de Santana do Araguaia; 
Indicação nº 86/19, de autoria do vereador Elivany, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal para quê promova a instalação da fábrica de bloquetes em local adequado; 
Indicação nº 87/19 de autoria dos vereadores Glaucione e Patrico, solicitando ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal a regulamentação do programa Jovem Aprendiz Trabalhador no 
contexto da Prefeitura Municipal; Indicação nº 88/19 de autoria da vereadora Cleonice, 
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal e Secretaria de Assistência Social para que 
promovam o Núcleo de Apoio ao processo de Inclusão Social para as pessoas com 
deficiência; Indicação nº 89/19 de autoria da vereadora Cleonice solicitando ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal e secretaria de educação para quê promovam a Implantação do 
Centro de Informática na Biblioteca Municipal; Indicação nº 90/19 de autoria do vereador 
Elivany, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para quê promova a recuperação 
das ruas do Setor Rodoviário; Indicação nº 91/19 de autoria do vereador Chumbrega, 
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal o envio de uma Patrol para recuperação de 
vicinais na Vila Mandí; indicação nº 92/19 de autoria do vereador Chumbrega, solicitando ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal e secretário de obras para que restaurem a iluminação 
pública no distrito de Vila Mandí; Indicação nº 93/19 de autoria do vereador Chumbrega, 
solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que realize a aquisição de área para o 
aterro sanitário municipal no distrito de Vila Mandí; Indicação nº 94/19 de autoria do vereador 
Chumbrega, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal e secretaria de saúde para quê 
promovam a permanência do Plantonista Presencial no posto de saúde da Vila mandí; com 
a palavra o senhor Patrico que diz ser de grande relevância para a comunidade a prestação 
deste serviço, sobretudo, para quem não teve ainda o seu primeiro emprego, a primeira 
exigência quando se busca um emprego, é a experiência, como um jovem vai ter 
experiência se ainda nem teve a oportunidade?A UNOPAR tem jovem aprendiz, e por que a 
prefeitura não abraça também esta causa pois assim prepararemos pessoas mais 
capacitados para mão de obra garantindo que as mesmas possam também disputar de igual 
para igual em futuros concursos, vez que já estejam preparados para o mercado de 
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trabalho.Sabemos que esta matéria já foi defendida aqui em 2017 por outro colega, mas 
sabemos também que não houve resposta por parte do gestor, espero que agora venha uma 
resposta, e, que pelo menos seja favorável.O senhor Glaucione diz que muitos jovens 
precisam dessa oportunidade, pedimos ao prefeito para quê desenvolva este projeto na 
Prefeitura, vemos jovem aprendiz no Detran,Banpará,frigorífico, e por que não na prefeitura? 
Temos que preparar os nossos jovens para o futuro, está na hora de a prefeitura fazer algo 
pelos nossos jovens. Não havendo mais discussão sobre a matéria,o senhor presidente 
coloca em votação a Indicação nº 87/19, aprovada por unanimidade. Com a palavra a 
senhora Cleonice que fala sobre sua sugestão sobre o núcleo de apoio a pessoas com 
deficiência, porque infelizmente, o município não oferta nada para eles,não temos estrutura 
qualificada, inclusive nem calçadas possuem padrão adequado que os benefíciem , minha 
intenção é que eles se sintam parte importante dentro da sociedade,este centro pode ser 
ofertado tanto no CRAS quanto no CREAS, que o gestor veja com carinho e possa criar este 
núcleo como forma de inclusão para essas pessoas especiais, quanto ao centro de 
informática é porque, precisamos avançar e nossas escolas não oferecem mais cursos de 
informática, nosso alunado que frequentam as lans houses para fazerem seus trabalhos e 
pesquisas já recebem tudo pronto,sem terem a possibilidade de ao menos pesquisar, com 
este centro, como na biblioteca já existe local adequado para receber os computadores e 
sendo já o lugar onde buscamos informações com certeza nossos alunos serão melhor 
informados e apresentarão trabalhos com qualidade e com enriquecimento de Cultura uma 
vez que eles mesmos farão as pesquisas. Sem nenhuma outra discussão o senhor 
presidente coloca em votação as indicações nº 88 e 89/19, aprovadas por unanimidade. 
Com a palavra o senhor Chumbrega que diz ter feito essas quatros indicações pelos 
seguintes motivos: se aproxima o período das chuvas, nossas estradas estão esburacadas, 
é certeza que precisamos recuperá-las.O gestor precisa enviar com urgência uma máquina 
para este serviço; iluminação na Vila Mandí, embora cara, está 60% no escuro, precisamos 
iluminar nossas ruas até mesmo por questão de segurança. Sobre o terreno para o aterro 
sanitário vários são os problemas,não temos lixão pois o que havia foi embargado pelo 
proprietário do terreno, pessoas descartam lixo onde der certo, até mesmo a beira da BR, 
quanto ao plantonista do postinho, é porque quando chega o final de semana que pessoas 
chegam das fazendas precisando de atendimento, não o fazem por que, não sabem onde 
mora a enfermeira e nem o motorista da ambulância, peço aos colegas para que me apoiem, 
colocadas em votação as indicações números 91/92/93 e 94/19 todas aprovadas por 
unanimidade. Com a palavra o senhor Elivany que diz que sobre o seu pedido do Corpo de 
Bombeiros, precisa que o prefeito entre com uma parceria pois, é necessário um terreno de 
fácil acesso para a construção do quartel, todos nós sabemos que já está passando da hora 
de termos no município um destacamento, situações de perigo temos passado por muitas, 
até mesmo no frigorífico, casas que se queimam e podemos evitar essas situações, sobre a 
mudança da fábrica de bloquetes, parabenizo o senhor Prefeito que teve a iniciativa de 
construí-la pois foi o único que teve a coragem, só que no local em que ela se encontra não 
é adequado, faz muito barulho e está no meio da avenida que é a porta de entrada da 
cidade, que encontre um local adequado; sobre as ruas do setor rodoviário há muito carece 
de cuidados, umas ficam intransitáveis no período das chuvas,fui morador da Rua Carlos 
Ribeiro que embora tem asfalto não a descida da água que empossa e fica represada, 
proliferando insetos que transmitem doenças, é urgente que arrumemos logo estas ruas. O 
senhor Dançarino diz serem muito boas as indicações do Senhor Elivany, lembra que já 
estão fazendo o encascalhamento no Alto da Conquista e que é importante que venha o 
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corpo de Bombeiros mas quê, é urgente que consigamos também carros-pipas para o 
município. Colocadas em votação as indicações número 85/86 e 90/19 todas aprovadas por 
unanimidade. Não havendo matérias para ordem do dia o senhor presidente deixa franca a 
palavra para as considerações finais onde o senhor Beto Toledo diz querer dar uma 
resposta ao Senhor Mister M que fez um questionamento a ele nas redes sociais diz quê, 
esteve com o senador Zequinha Marinho e que trouxe o modelo do projeto para conseguir a 
liberação de um caminhão-pipa, levarei o modelo para que o prefeito tome as providências 
no sentido de criar o projeto de lei para que possamos aprovar e quero também agradecer 
ao senhor presidente pela oportunidade em proporcionar que eu viaje em busca de recursos 
para o nosso município,o senhor Elivany tem sido um bom companheiro diz o senhor Beto.O 
senhor Chumbrega diz que recebeu notícias de Brasília que solicitaram a documentação 
sobre a emancipação da Vila Mandì e que está aguardando que o senhor Doca termine a 
papelada para que retorne junto à Comissão. O senhor Gaúcho agradece ao Senhor Prefeito 
pela parceria , esforço e dedicação para arrumar a estrada e que agora entraram na Casa 
de Tábua.O senhor Presidente então agradece a presença de todos e não havendo nada 
mais a tratar encerra a sessão determinando a mim primeiro secretário que lavrasse  esta 
ata que após lida e discutida se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. 


