
Ata da milésima ducentésima trigésima nona (1.239ª) Sessão Ordinária, do Primeiro
ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura, realizada aos
vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (23.04.2019), 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, Clebio da
Silva Costa, 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, Roberto Marcondes A. Tolêdo e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum
exigido por lei,  o senhor Presidente convida o senhor Sebastião para proceder a
oração inicial,  e ato continuo determina é realizada a leitura da ata anterior  que
depois aprovada, foi assinada por todos os vereadores presentes. Na sequencia, o
senhor  Presidente  determina  a  leitura  das  matérias  da  Ordem do  Dia,  a  saber:
Projeto de Lei n.832/19 de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO/2020 e, dá outras providencias; Projeto de Lei n.
004/19 de autoria do vereador Clébio da Silva Costa, Institui o dia do vaqueiro e dá
outras providencias; Indicação n. 015/2019, de autoria do vereador Clébio da Silva
Costa,  solicitando  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  para  que  providencie  o
calçamento de ruas e avenidas eu dão acesso ao terminal rodoviário Hélio Gueiros;
Indicação  n.  016/2019,  de  autoria  do  vereador  Rosivaldo  de  Aguiar  Pereira,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que providencie que seja cumprido
o  art.  15  paragrafo  único,  da  Lei  n.  99/85  que  trata  do  código  de  postura  do
município;  Indicação n.  017/2019,  de autoria do vereador Antônio Nilson Chiele,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que providencie a inclusão da área
de  terra  da  Vila  “T”  da  Pau  Brasil,  no  perímetro  urbano  da  sede  municipal  de
Santana do Araguaia;  Indicação n.  018/2019,  de autoria  do  vereador  Sebastião
Pereira, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que entre com uma ação
no sentido de que a BR Ambiental forneça água potável aos moradores do setor
aeroporto;  Indicação n.  019/2019,  de autoria do vereador Antônio Nilson Chiele,
solicitando ao Ministério Público do Estado do Pará de Santana do Araguaia para
que promova as ações legais e cabíveis a concessionaria de energia pública pelo
mal atendimento ao consumidor e as constantes interrupções de energias elétrica,
inclusive nos distritos e zona rural.  O senhor Presidente então despacha para as
comissões permanentes o Projeto de Lei n. 004/19 do legislativo e Projeto de Lei
n.832
n. 832/19 do Executivo Municipal. Na sequencia passa a palavra ao senhor Clébio
que pede apoio dos nobres edis quanto a votação do seu projeto de lei pedindo que
institua o dia do vaqueiro, para que sirva de apoio e reconhecimento pelo esforço do
dia a dia deste profissional, quanto a sua indicação lembra que a rodoviária é o
cartão postal da cidade e entrada e saída e até mesmo para quem apenas passa
pelo município e infelizmente se encontra em péssima situação, pois todas as ruas
que circundam a mesma estão cheias  de buraco e lama que o prefeito  poderia
agilizar o calçamento naquele local o mais rápido possível.  Com a palavra o senhor
Rosivaldo que diz que o povo se acostumou com a roçagem feita pela prefeitura de
tempo em tempos e não tem mais a preocupação em limpar os seus lotes, mais de
todos os proprietários, estamos ai passando por inúmeras situações de dengue, mas
vemos que a cidade está coberta de mato e entulho, portanto, sugeriu que se faça
cumprir o código de postura do município que prevê punição aos irresponsáveis que



deixam seu  lote  acumularem  sujeira  que  podem se  transformar  em  morada  do
mosquito transmissor de doenças. O senhor Antônio Nilson diz que seu pedido trata-
se de desmembrar a Vila “T” do Pau Brasil do Incra para o município, pois já não
podemos mais precisar da instituição que nem estrada faz mais pelo povo, quanto a
CELPA, está péssimo o atendimento, isto quando abre o escritório e que muitas
pessoas estão precisando ir a Redenção para resolver seus problemas, sem contar
que  a  interrupção  de  energia  é  constante,  que  o  ministério  público  tome  os
providencias cabíveis  ara o assunto.  O senhor  Sebastião fala  que está pedindo
atenção  especial  ao  setor  aeroporto  por  que  a  agua  que  escorre  da  cerâmica,
contaminou os poços do setor aeroporto que estopa agora com agua igual a um
caldo, por este motivo é necessário que a BR, faça a transmissão e a entrega de
agua potável as residências do setor, que foi feita uma valeta para contenção da
agua que escorre lá, mas será o suficiente, peço também que o senhor Godo tome
providencias para nos ajudar resolver o problema do lixão que está muito próximo e
incomodando tanto pelo mau cheiro quanto pelas moscas, quando das atividades de
sepultamento. Prosseguindo o senhor Presidente coloca em votação as indicações
sendo que: Indicações n. 015, 016, 017. 018, 019/19. Todas foram aprovadas por
unanimidade.  Passando para o grande expediente estava previsto a votação do
Projeto  de  Lei  n.  831/19,  onde  não  houve  tempo  hábil  para  apresentação  dos
pareceres, ficando assim matéria reincluída para pauta do próximo dia 24.04.2019.
Não havendo matérias na ordem do dia, passa-se para as considerações finais onde
o senhor Beto Tolêdo diz estar bastante satisfeito com a abertura do INSS, prevista
para o próximo dia 03.05.19, quanto ao nosso perímetro urbano, devem ser feitas
mudanças, pois a cidade cresceu muito e de forma desordenada, desde o ultimo
censo isso foi  sugerido e até agora nada foi  feito,  quanto as verbas e repasses
dizem que não estavam vendo, mas não é verdade, estou fazendo um levantamento
e  assim  que  terminou  trago  para  mostrar,  as  verbas  estão  vindo,  mas  estão
acontecendo  muita  reclamação  não  há  dentistas,  dificuldades  com  atendimento
médico, na formação ocupando vagas que não seria sua a gosto da educação é
altíssima e portanto deveria ter qualidade, o que não esta acontecendo. A senhora
Cleonice quer  fazer  uma reclamação a secretaria  de saúde e para isso conta a
historia de uma garota de 16 anos diabética que há um ano caminha volta com a
resposta negativa e ainda, a servidora responsável, sugere que a mesma procure
um clinico geram para que a medicação seja trocada, ora, a menina faz tratamento
no regional, com médico especialista no problema dela e ela terá que procurar um
clinico geral? Eu só gostaria de saber o que é que realmente está acontecendo, só
queremos que o dinheiro da saúde seja realmente aplicado na saúde, essa mocinha
usa 8 canetinhas de insulina por mês sendo que a canetas custa cento e vinte e
cinco reais e a pedra quarenta e poucos, como está família vai viver, pois  só a
insulina  já  passa  de  mil  reais  mensais?  O  outro  caso  nossa...  Alessandra  que
precisa tomar 3 injeções para diminuir o útero que está 7 vezes maior que o normal,
cada  injeção  custa  dois  mil  e  trezentos  reais  e  ela  vem lutando  a  tempo  para
conseguir e até agora nada, isso gente chega a ser desesperador, sem distinção de
raça, cor e credo não dá pra fingir que está tudo bem, temos que exigir que nosso
povo  seja  bem  tratado.  O  senhor  Glaucione então  diz  que  embora  estejamos
sempre fazendo nosso, o povo continua a tentar nos atingir nas redes sociais, mas
mesmo assim continuaremos a fazer nossas cobranças, neste caso ai citado pelo pr.
Sabá, entrei em contato com o João da Serraria e disse que fará o que for possível
para resolver a questão causada pela sua cerâmica, sabemos que hoje a cerâmica
emprega  cerca  de  100  famílias  no  município  e  certamente  serão  tomadas



providencias para sanar este problema, agradeço ao presidente pela divulgação dos
trabalhos legislativos e também ao senhor Edigar pelo trabalho desenvolvido para o
hospital do amor, em Palmas o senhor  é homem admirado e conseguem colocar
nosso município em 2º lugar no ranking de doação para a construção do mesmo. Na
sequencia, o senhor Presidente agradece a presença de todos e convida a todos
para retornarem amanhã, e que respeitará o horário regimental conforme o pedido
da  senhora  Alessandra.  Nada  mais  havendo  a  tratar  encerra  a  sessão,
determinando a mim, (1º) primeiro Secretário que lavrasse esta ata, que após lida,
discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.


