
Ata  da  milésima  ducentésima  trigésima  segunda  (1.232ª)  Sessão  Ordinária,  do
Primeiro  ano,  do  segundo  período,  referente  à  (14ª)  decima  quarta  Legislatura,
realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
(26.02.2019),  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, Vlébio da Silva Costa, Cleiton da Luz Carveli, Cleonice Brito da Silva, Isaias
Sousa Neto, Jailson Alves de Farias, Patrico Cirqueira da Silva e Sebastião Pereira
Costa. Havendo quórum exigido por lei,  o senhor Presidente convida o Pr.  Sebá
para proceder à oração inicial e ato continuo o senhor Presidente dá por aberta à
sessão, justificando a ausência do Sr. Beto Tolêdo, que teve que se deslocar até
Redenção acompanhando sua filha ao médico, diz que todos devem ter percebido a
ausência  de  dois  outros  vereadores  e  que  os  mesmos  não  justificaram  suas
ausências, sabe que pode acontecer com qualquer um de nós, mas gastaria que
justificassem suas ausências quando for preciso faltarem. Em seguida, determinou 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 Decreto
Legislativo  n.  001/19 de autoria  do  vereador  Elivany Martins;  Projeto  de Lei  n.
002/19 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, autoriza a contratação
temporário  de  servidores  para  atender  excepcional  interesse  público  do  Poder
Legislativo, nos termos do inciso IX do artigo 37 da CF, e dá outras providencias;
Requerimento n. 001/19 de autoria da vereador Cleonice Brito, requerendo ao Sr.
Hilçon Martins de Sousa – Presidente da IPRESA, cópias integral dos documentos
elencados;  Indicação  n.  001/19  de  autoria  do  vereador  Isaias  Sousa  Neto,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providencias para instalação de pára-
raio na zona urbana de Santana do Araguaia – PA; Indicação n. 002/19 de autoria
do  vereador  Isaias  Sousa  Neto,  solicitando  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal
providencias  para  a  restauração  dos  espaços  de  cultura,  esporte  e  lazer,  do
município. O senhor Presidente convida então o senhor Patrico Cirqueira, membro
da  Comissão  de  Legislação  para  falar  sobre  o  parecer  ao  Projeto  de  Decreto
Legislativo onde o mesmo fala sobre estar ajudando a conceder um titulo a uma
pessoa como o Dr. Eric, como promotor de justiça, marcou época em Santana do
Araguaia, pessoa brilhante, professor de direito e muito atuante na sociedade, em
nossa cidade podemos registrar sua participação em meio aos menos favorecidos,
pois atuava muito nas questões envolvendo menores,  mulheres e sobretudo aos
carentes. Nossa comissão sente-se orgulhosa em poder honrar a pessoa do Dr.
Erick com o titulo de cidadão de Santana do Araguaia. Prosseguindo, não havendo
mais  discussão  a  respeito  do  parecer  da  Comissão  de  Legislação,  o  senhor
Presidente coloca-o em votação: foi aprovado por unanimidade. com a palavra a



senhora Cleonice Brito que defende o seu Requerimento 001/19 e pede o apoio dos
nobres colegas, pois também ela que não é vereadora está vereadora, pois sua
profissão  é  professora  e  é  efetiva  servidora  da  Prefeitura  Municipal  é  de  suma
importância que se tenha conhecimento da prestação de contas da IPRESA, pois
trata-se do seu próprio futuro e de todos os outros servidores, se nós não cobrarmos
e exigirmos regularização destes débitos seremos punidos futuramente quando de
nossas aposentadorias, precisamos tomar conhecimento da verdade e não apenas
do disse  me disse que rola  na  cidade para  assim acharmos uma maneira  para
resolver, não sabemos como está nem o patronal, nem o segurado, embora temos
informações  que  apenas  o  secretario  de  educação  esteja  em  dias  com  os
pagamentos.  O  senhor  Presidente  registra  a  presença  do  Sr.  Tião  da  Parasul,
empresário e ex-vereador do município desejando-lhe boas vindas. Com a palavra o
senhor  Cleiton Corveli,  que quer apenas fortalecer as palavras da colega Cléo,
lembrando na gestão do Sr. Giovane Spindula essas informações eram passadas
mensalmente, somos muito cobrados desta divida, e lembrado também que a divida
anterior, o reparcelamento também está ha um ano e meio parado sem que ninguém
tome providencias para resolver, todos os servidores nos questionam sobre como
ficará suas aposentadorias e, no entanto, não sabemos como tranquilizar ninguém,
pois nem mesmo nós os fiscais da administração não temos informações precisas,
sou a favor de que organize o parcelamento para que seja descantado direito da
fonte, no caso o FPM, pois na hora da contrapartida da prefeitura não deixando o
IPRESA por ultimo, para depois e a conta só aumentando. O senhor Presidente diz
que, como líder de governo, tem grande interesse em resolver essa divida para que
o  município  saia  do  CAUC  possamos  receber  os  investimentos  que  nos  são
destinados através de emendas dos deputados e das bancadas, iremos oficiar ao
IPRESA encaminhando o requerimento da vereadora. O senhor  Patrico pede um
aparte  lembrando  que  esta  questão  é  antiga  e  que  os  ex-prefeitos  já  deixaram
divida,  este vai  deixar  e  o  próximo também deixará,  isso  por  que a alíquota  do
servidor  é  fixa  e  não  pode  ser  mudada,  este  ano  muitos  servidores  estão  se
aposentando e não deixar de contribuir e quem fica com a conta é a prefeitura que
atualmente põe de contrapartida (100.000,00) cem mil reais o que acaba onerando
os cofres públicos, desde o inicio desta legislatura venho dizendo a solução para
maior parte deste problema é o concurso público,  foi  criada uma comissão para
cuidar  do  concurso e até  agora  nada foi  feito,  temos que continuar  cobrando o
concurso. O senhor Presidente coloca em votação o Requerimento n. 001/19 da
vereadora Cleonice Brito: foi aprovado por unanimidade. com a palavra o senhor
Isaias Sousa – Andôcha que diz ser uma honra vir a esta tribuna para defender os
interesses  da  população,  podem  ter  percebido  que  não  tem  feito  muito
encaminhamento de matérias ao Executivo, pois tem parecido não se importarem
muito, mas que o gestor precisa entender que as indicações proposta aqui são para
atender as necessidades do povo, por isso mesmo pede a instalação deste para-
raios, pois havemos de lembrar que já perdemos pessoas, gado eletrodomésticos e
quantas  vezes  ficamos  ai  no  escuro  por  causa  de  raios  e  trovões,  estamos
chegando o mês de março que é o mês mais carregado dos chamados coriscos que
inclusive tem trazido muitos prejuízos e perdas, quanto a restauração dos espaços d
cultura, esporte e lazer, reconheço  que nosso povo tem uma cultura de destruir
aquilo que é seu, mas peço não apenas para reformar mais também colocar guardas
para ajudar na conscientização de que o povo precisa conservar o que é do povo.
Espera que nosso gestor possa se sensibilizar e resolver estes problemas que são
simples e fácies de solução, e conto com a colaboração de todos os colegas. A



senhora  Cleonice parabeniza o senhor Isaias por suas indicações e pergunta se
caso todos se lembram que há uns dois nãos atrás o senhor Deusdeth parte do seu
gado, por causa de um raio então realmente o perigo é constante e aplaudo sua
indicação.  Sobre  restauração  de  espaços  públicos,  ainda  esta  semana  pude
acompanhar nas redes sociais sobre uma agressão sofrida por duas melhores em
uma de nossas quadras de esporte, pessoas de má índole, aproveitam a falta de
iluminação pra causar mal as pessoas de bem, parabéns nobre colega, conte com o
meu apoio. Com a palavra o senhor  Rosivaldo que dá boas vindas à professora
Sandrinha chefe do departamento de cultura do município dizendo que pode contar
com a Câmara no apoio a cultura certamente estaremos criando situações de apoio
a  cultura,  pois  a  nossa  presidente  já  manifestou-me  reporto  ao  caso  do  centro
cultural do setor Araguaia, é novo, já foi reformado e já se encontra todo depredado,
nossas academias ao ar livre estão deterioradas, acabadas e nem podemos dizer
que seja cultura Brasileira, pois a nível de Brasil, vemos por ai praças bonitas e em
arrumadas  as  vezes  poder  ser  mesmo  só  falta  de  vigilância,  mas  temos  que
começar a mudar esta cultura do nosso povo para que aprendam a conservar o que
tem. O senhor Sebastião diz que gostou das indicações do senhor Isaias e que o
mesmo terá seu apoio, mas quer aqui citar que pode verificar na quadra da escola
Pio Bacuaso que a cobertura olha ser pequena e molha muito onde as crianças
jogam bola,  isso  poder  ser  uma bomba relógio  que  a  qualquer  momento  poder
estourar  trazendo  problemas  para  o  município,  quer  lembrar  também  que  fez
indicação  ano  passado  sobre  o  terreno  do  cemitério  em  Barreira  do  Campo  e
segundo comentários, o proprietário do terreno disse que vai entrar com maquinas e
gradear tudo, portanto terá que ser resolvido com certa urgência. Neste momento o
senhor Presidente coloca em votação as Indicações n. 001,002/19 de autoria do
senhor  Isaias:  foram  aprovadas  por  unanimidade.  Assim  o  senhor  encerra  o
expediente suspendendo por cinco minutos os trabalhos. Logo após o retorna do
intervalo,  já  no  grande  expediente  o  senhor  Presidente  coloca  em  discussão  a
ordem do dia o Projeto de Decreto Legislativo n. 001/19, que não havendo discussão
e colocado em votação:  foi aprovado por unanimidade. Na sequencia o senhor
Elivany diz que o senhor Erick será convidado para vir na data de 28/02, quinta-feira
para receber  o titulo  em reunião solene,  que o senhor  Carlos Godoy tomará as
providencias quanto aos assuntos pautados e não havendo nada mais a ser tratado
encerra a sessão, determinando a mim (1º) Secretário que lavrasse esta ata que
após lida, discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. 


