
Ata  da  milésima  ducentésima  trigésima  primeira  (1.231ª)  Sessão  Ordinária,  do
Primeiro  ano,  do  segundo  período,  referente  à  (14ª)  decima  quarta  Legislatura,
realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
(25.02.2019),  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, Cleiton da Luz Carveli, Cleonice Brito da Silva, Glauciane Silva Costa, Isaias
Sousa Neto, Ozeias Rosa de Souza, Patrico Serqueira da Silva, Roberto Marcondes
A. Tolêdo e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum exigido por lei,  o senhor
Presidente convida o senhor Preto Ourival para uma benção especial de inicio do
ano legislativo,  ato continuo deseja boas vindas a professora Leocádia que está
acompanhada de alguns estudantes da Escola Jarceli. O senhor Wallem Custódio
Presidente do SIMSEPSA, o senhor Moises Pinheiro e senhor Adelmam Presidente
do MDB no município,  além de boas vindas,  o  senhor Presidente diz que é um
grande prazer em poder recebê-los neta casa. Na sequencia é realizada a leitura
das duas atas anteriores que foram aprovadas e assinadas e logo após o senhor
Presidente determina a leitura das matérias da ordem do dia, a saber: Respeitando
orientação  do  Regimento  Interno  desta  Casa,  procede  a  composição  das
Comissões Permanentes para o ano de 2019 que após deliberação e votação
ficou aprovado seguinte constituição: Orçamento e Finanças: Presidente – Roberto
Marcondes  A.  de  Tolêdo,  Vice-presidente  -  Antônio  Nilson  Chiele,  Secretário  –
Sebastião  Pereira  Costa  e  Suplente  –  Cleonice  Brito  da  Silva;  Terras,  Obras,
Serviços  Públicos,  Planejamento  Ambiental,  Urbano  e  Rural:  Presidente  –
Glauciane  Silva  Costa,  Vice-presidente  -  Josimar  Orlando  Matins,  Secretário  –
Ozeias  Rosa  Souza,  Suplente  Jailson  Alves  de  Faria;  Educação,  Saúde,
Assistência,  Cultura  e  Esporte:  Presidente  –  Cleonis  Brito  da  Silva,  Vice-
presidente – Rosivaldo de Aguiar Pereira, Secretário – Cenir Fernandes de Souza,
Suplente – Clebio da Silva Costa; Legislação, Justiça e Redação Final: Presidente
–  Cleiton  da  Luz  Carvali,  Vice-presidente  –  Sebastião  Pereira  Costa,  Secretário
Patrico  Cerqueira  da  Silva  e  Suplente  –  Isaias  Sousa  Neto;  Na  Corregedoria
Legislativa Titular: Cenir Fernandes de Souza e Suplente – Ozeias Rosa de Sousa.
Após a composição das comissões permanentes para o ano de 2019,  o senhor
Presidente determinou a leitura das matérias da ordem do dia, a saber: Projeto de
Lei  Complementar  n.  015/18 de  autoria  do  Executivo  Municipal,  e  correção de
valores na tabela do código tributário Municipal (Lei Complementar n. 011/17) e dá
outras  providencias;  Projeto  de  Lei  Complementar  n.  016/2019 de  autoria  do
Executivo  Municipal,  cria  o  loteamento  do  Distrito  da  Vila  Mandi  e  dá  outras
providencias;  Projeto de Lei n. 828/19 de autoria do Executivo Municipal, Cria o
Plano  de  regularização  fundiária  de  Santana  do  Araguaia  –  PA,  para  fins  de



regularização  fundiária  REURB,  e  uso  da  propriedade  urbana  e  suburbana  m
consonância com usa função social,  e dá outras providencias;  Projeto de Lei n.
829/19 de  autoria  do  Executivo  Municipal,  dispõe  sobre  a  politica  Municipal  de
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo
Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providencias, do
Município de Santana do Araguaia – Pa; Projeto de Decreto Legislativo n. 001/19 de
autoria  do  vereador  Elivany  Martins  Silva,  dispõe  sobre  a  concessão  de  Titulo
Honorífico de Cidadão do Município de Santana do Araguaia, ao Exmo. Sr. Dr. Eric
Ricardo de Souza Fernandes; Projeto de Lei n. 001/19 de autoria do vereador Isaias
Sousa Neto – Andôcha – Autoriza o Executivo Municipal a instituir o Projeto Casa da
Gestante  Carente,  dando outras  providencias.  Conforme o que diz  o  Regimento
Interno, o senhor Presidente despacha para as comissões permanentes todos os
projetos apresentados,  são eles:  Projeto  de  Lei  Complementar  n.  015 e 016/19;
Projeto de Leo do Executivo n. 828 e 829/19;  Projeto de Decreto Legislativo do
senhor Elivany n. 001/19 e Projeto de Lei Legislativo do senhor Isaias – Andôcha n.
001/19.  Na  sequencia,  não  havendo  discussões  na  ordem  do  dia,  o  senhor
Presidente,  libera  a  tribuna  livre  para  as  considerações  finais  onde  o  senhor
Glaucione pede ao senhor Prefeito Municipal para que tome providencias sobre a
situação precária em que se encontram as ruas da cidade, a cobrança na cidade
está muita e as redes sociais estão cheias de comentários maldosos tanto para o
executivo quanto para o legislativo, está difícil de nos locomovermos em qualquer
rua, todas estão em péssimo estado e gostaria que o prefeito cobrasse mais do
secretário  responsável  pela  pasta.  O  senhor  Presidente  então  diz  ao  senhor
Glaucione que agora, como o mesmo é Presidente da comissão de terra, obras e
planejamento urbano, pede que o mesmo providencie oficio á mesa para que sejam
tomadas  providencias  junto  à  secretaria.  Com a  palavra  o  senhor  Patrico,  que
cumprimentou a pessoa do senhor Presidente, lembrando que neste biênio terão de
apresentar ações mais enérgicas as exigências da sociedade. Santana vive hoje um
paradigma de ter um ciclo de desenvolvimento em que é teórico, pois não estamos
conseguindo visualizar isso na pratica, não conseguem perceber isso na cidade, e
parte  é  sim  nossa  mea-culpa.  Tínhamos  aí  grande  investimento,  construção  de
subestação, agronegócio chegando de vez, discussão sobre a agroindústria que vai
gerar emprego, a urbanização que é tão importante para a geração de emprego e
renda e que ainda não foram feitas pelos setores competentes. Então eu gostaria
que desde já o senhor presidente lançasse mão dos expedientes legais para que
notificássemos os secretários e mesmo o Executivo para prestar esclarecimentos e
até mesmo para cobrar que acolham nossas ideias propostas aqui durante todo este
tempo, pois a sociedade acha que não fazemos nada, se necessário for lançar mão
dos  expedientes  legais,  que  seja,  mas  precisamos  começar  nossos  trabalhos
legislativos este ano, mas abrindo para o dialogo mais precisamos fazer valer o
desejo da sociedade organizada e de uma cidade melhor para todos. Com a palavra,
o senhor Beto Tolêdo que quer prestar contas sobre a viagem que fez a Brasília, na
companhia do senhor Secretário de governo, o Adaildo, onde teve oportunidade de
ficar lá por uma semana cobrando e pedindo melhorias para o município, formos em
quase todos os gabinetes ,tanto dos reeleitos quanto dos novos eleitos deputados.
Senador Zequinha e até ministros. Fomos muito bem atendidos e acreditamos que
devemos colher bons frutos desta viagem estivemos com representantes do Banco
do Brasil  que nos informou que a previsão para funcionamento da agencia está
prevista  para  final  de  junho.  Estivemos  na  ANAC  vendo  a  situação  do  nosso
aeroporto que está interditado, tivemos com o ministro da infraestrutura e o convite



do Passarinho, estivemos com o ministro de transporte que nos fez o compromisso
de iniciar as pontes da BR 158 ainda este ano e que verá pessoalmente quando da
assinatura do convenio do serviço, quanto a falta do senhor Glaucione eu ai  ate
fazer para hoje uma indicação sore as ruas emburacadas e não foi  possível  por
causa da pauta, mas realmente está muito complicado, toda reunião que a gente
participa se ouve esta reclamação e só levamos pancada, vou fazer uma indicação
para arrumar as ruas da Barreira pois os ônibus já não estão entrando no distrito por
causa dos buracos, mas não podemos só cobrar dos secretários, inclusive nesta
área em questão o secretário é empenhado e bom no que faz, mas será que ele tem
os condições necessárias para desenvolver suas atividades? Vamos cobrar também
do Executivo para ver se o seu secretariado tem o necessário para desenvolver suas
funções.  O  senhor  Presidente  agradece  ao  senhor  Beto  Tolêdo  e  fala  sobre  o
reconhecimento que o mesmo tem pela parte do colega e sore a sua importância
como  legislador,  pois  sua  amizade  com  o  senador  abre  as  portas  para  nosso
município, eu compromisso como legislador em suas viagens sempre resultam em
coisas boas para o município, o senhor está de parabéns. Também agradece a fala
do nosso vereador Patrico que está terminado seu curso de direito, mostrando que
nosso município está muito bem representado. A senhora  Cleonice diz que esta
questão de cobranças vem só aumentando a cada dia, faço jus as palavras dos
colegas  Glaucione  e  Beto  Tolêdo,  pois  muitas  vezes  ficamos  inibidos  e  nem
sabemos o que falar, reconheço também o empenho do secretario de transportes e
vejo que dentro de suas possibilidades faz o possível. Existem outras reclamações
como iluminação pública, terrenos baldios que aglomeram sujeira, temos que cobrar
mesmo do Executivo  para  que cuide  do nosso  povo,  e  mudando  um pouco de
assunto  quero  fazer  um agradecimento  especial,  pois  no  inicio  do  mês  tive  um
problema com minha filha em Palmas que me ligou tarde da noite com suspeita de
apendicite,  fiquei  muito  nervosa,  liguei  para  Andôcha,  desesperada,  mesmo não
podendo me ajudar, me deu uma luz, liguei pro Presidente que estava até sem o
carro da Câmara disponível mas não mediu esforços e me deu apoio na hora em
que tanto precisei, e após 32 horas, conseguimos fazer a cirurgia dela, mas quero
com isso mostrar o quanto a nossa saúde a nível Brasil está capenga, não apenas
em Santana o  SUS passa por  dificuldades,  por  mais que eu tenha tentado não
conseguimos  fazer  a  cirurgia  pelo  SUS,  tivemos  que  fazer  tudo,  só  tenho  que
agradecer a Deus, ao Presidente e aos colega edis que o tempo todo prestavam
solidariedade. O senhor Presidente disse que a Câmara estará sempre a disposição
de qualquer um dos vereadores. O senhor Cleiton com a palavra cumprimenta a
todos, quero dizer que alguns problemas sobre a questão do Jorceli por este motivo
a professora Leocádia e Lucrecia juntamente com representantes dos estudantes
estão aqui justamente para tentarem resolver, pois da sessão nos sentaremos para
resolver  a  questão  junto  ao  gestor.  Sabemos  que  as  cobranças  são  muitas
principalmente em Wats zap, mas vejo que os colegas estão cobrando mais embora
sempre  temos  cobrado,  sinto  que  tudo  isso  se  trata  por  estar  o  município  com
problemas de estruturação, vejo que a visão de nossos colegas está mudando e
podemos ser mais eficazes neste sentido, fico feliz em saber que assim estaremos
trazendo o bem para população embora estejamos também pleiteando um reeleição.
Neste momento o senhor Patrico e senhor Beto Tolêdo fizeram apartes retornando
ao  assunto  Jorceli  onde  o  vereador  Patrico  sugere  em  requerimento  verbal
solicitando uma audiência com o governador, secretario estadual de educação e o
gestor junto com aluno eleito e alguns professores, pois a situação esta caótica, a
obra não caminha e precisamos resolver um problema que vai gerar muitos outros



num  futuro  bem  próximo.  Como  o  assunto  estava  fugindo  do  foco,  o  senhor
Presidente diz que conversaremos já a respeito,  sendo assim encerra a sessão,
determinado a mim que (1º) primeiro secretario, que lavrasse esta ata, que após lida,
discutida e se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. 


