
Ata da milésima ducentésima quadragésima quarta (1.244ª) Sessão Ordinária, do
Primeiro  ano,  do  segundo  período  referente  à  (14ª)  decima  quarta  Legislatura,
realizada aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil  e dezenove
(29.05.2019),  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,  do  primeiro(1º)  Secretário  Josimar  Orlando  Martins,  e  do
Secretário  Rosivaldo de Aguiar  Pereira.  Pela  chamada nominal  constatou-se a
presença dos edis: Antônio Nilson, Cenis Fernandes de Souza, Cleonice Brito da
Silva, (Elivany Martins Silva), Isaias Sousa Neto, Jailson Alves de Farias, (Josimar
Orlando), Ozéias Rosa de Souza, Patrico Sirqueira da Silva, Roberto Marcondes A.
de Tolêdo e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum exigido por lei,  o senhor
Presidente convida o senhor Jailson para preceder a oração inicial, e na sequencia é
realizada a leitura da ata anterior que depois de aprovada foi assinada por todos dos
vereadores presentes.  Continuando,  o senhor Presidente determina a leitura das
matérias da ordem do dia, a saber: Indicação n. 036/19 de autoria dos vereadores:
Clebio (Chuminega) e Jailson do Mandi, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
e Secretário Municipal de Educação para que promovam a construção de um ginásio
poliesportivo  na  Escola  Irmã  Magnolia,  na  Vila  Mandi;  Indicação  n.  039/19 de
autoria  dos  vereadores  Jailson  do  Mandi  e  Clebio  (Chuminega),  solicitando  ao
Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  e  Secretário  Municipal  de  Educação  para  que
promovam a construção e a ampliação da Escola Manuel Garcia Tavares, no distrito
de Vila Mandi;  Indicação n. 040/19, de autoria do vereador Antônio Nilson Chiele,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Educação para
que  promovam melhorias  na  Escola  Wilson  Moreira,  na  Vila  “T”  do  Pau  Brasil;
Indicação n. 041/19 de autoria do vereador Antônio Nilson Chiele,  solicitando ao
Exmo. Sr.  Prefeito  Municipal  e  Secretário  Municipal  de Educação (solicitando ao
Exmo. Sr.) digo, para que promova a reforma e climatização das salas de aula da
escola  Dozenildo  Mendes;  Indicação n.  042/19,  de  autoria  do  vereador  Josimar,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que providencie a regularização do
loteamento  em Barreira  do  Campo;  Indicação  n.  043/10  de  autoria  do  vereador
Rosivaldo  de  Aguiar,  solicitando  ao  Exmo.  Sr.  Secretário  Municipal  de  Saúde  e
Prefeito  Municipal,  para  que  promovam  a  reposição  do  quadro  de  agentes
comunitários de saúde;  Indicação n. 044/19 de autoria do vereador Rosivaldo de
Aguiar, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Obras, para que
promovam a restauração e iluminação da orla no distrito de Barreira do Campo;
Indicação n.  045/19 de autoria  do vereador  Rosivaldo de Aguiar,  solicitando ao
Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  para  que  promova  a  ampliação  do  quadro  de
funcionários para limpeza da cidade;  Indicação n. 046/19, de autoria do vereador
Rosivaldo  de  Aguiar,  solicitando  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  e  Secretário
Municipal de Obras, que promova o encascalhamento de estradas vicinais - zona
rural;  Indicação n. 047/19, de autoria do vereador Rosivaldo de Aguiar, solicitando
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Obras, que promova o
encascalhamento  das ruas e avenidas da zona urbana de Santana do Araguaia:
Continuando o senhor Presidente passa a palavra ao senhor Jailson, que inicia sua
fala agradecendo a presença de todos no auditório e diz que juntos com o senhor
Clebio, resolveram entrar com esta indicação uma vez que esporte também é cultura
e ajuda o aluno a ter mais interesse pela escola e evitar a evasão escolar, pois o
ginásio poliesportivo traz oportunidade a prática de vários esportes, quando a Escola
irmão Manoel  Garcia também de autoria  minha e do colega Clebio é por que a
mesma se encontra em péssimo estado de conservação, é necessário uma reforma



integral e também ampliação. Destaco que acredito que todas estas indicações da
educação serão atendias, pois não podem alegar falta de recursos. Foi apresentado
em votação as Indicações 036 e 039/19. Foram Aprovadas por unanimidade. Com
a palavra o senhor Antônio Nilson que pede apoio dos colegas na aprovação de
suas indicações onde pede melhorias na Escola Wilson Moreira, na Vila “T” do Pau
Brasil,  reforma  e  climatização  das  salas  de  aula  da  Escola  Dezenildo  Mendes,
colocadas  em  votação  as  indicações  n.  040  e  041/19.  Foram  aprovadas  por
unanimidade. O Senhor Presidente diz que será um sonho ver todas estas obras
realizadas,  e  acredita  em Deus  que certamente  serão  atendidas todas elas.   O
Senhor Josimar (Dançarino) fala do fato que todos nós temos conhecimento sobre
as invasões em Barreira do Campo, e sabemos também que por causa do nosso
veraneio  muitas  são  as  construções  das  pessoas  que  ficam  lá  para  curtir  a
temporada de praias, andando por lá podemos verificar que não há uma que não
tenha alguém construindo, que a regularização deste loteamento é a realização de
todos  que  lá  estão  e  que  com  esta  organização  a  prefeitura  poderá  cobrar  os
impostos cabíveis e assim poderá também investir na infraestrutura, alinhando as
ruas tudo mais, e isso fara com que evitemos problemas futuros como em casos
conhecidos aqui na cidade de pessoas que investiram mais de R$ 50.000,00 em lote
do senhor Alencar e que agora faz parte de inventário e nada de se resolver. O
senhor Elivany disse que aprovamos recentemente a regularização fundiária na Vila
Mandi, é necessário e urgente resolver também em Barreira, pois não é situação
agradável nem para o invasor que muitas vezes quer resolver e não o faz por falta
de  oportunidade  do  executivo  e  nem  para  os  turistas  que  não  conseguem  se
locomover dentro do setor, caso queira conhecer. O senhor Patrico, diz que bom que
o  secretário  de  governo  esteja  presente,  pois  ano  passado  propôs  isto  pela
necessidade,  pelo  potencial  turístico  de  Barreira  do  Campo  e  estas  invasões
desorganizadas trazem problemas futuros para a planta do município e as pessoas
que lá estão têm como pagar em pequenas prestações de R$ 100,00mensais ou
mais, de acordo com a disponibilidade de cada proprietário e estes valores podem
ser revestidos em benfeitorias como o arrumamento, encascalhamento e tudo mais,
esta regularização garante melhorias aos moradores, é inadmissível vermos esse
tipo de situação ainda, os tempos são outros, não podemos deixar que esta situação
perdure por mais tempo, proponho requerimento para que convidemos o secretario
de  terras  para  juntos  discutirmos  ações  para  resolvermos  esta  situação  e  a  do
cemitério também várias indicações já forma feitas, por mim, Pr. Sebá, Rosivaldo e
agora a sua, não responderam a minha nem dos outros colegas e nem responderão
a sua, mas é matéria  de grande relevância pro município. O senhor  Beto Tolêdo
parabenizou o vereador Dançarino pela indicação, pois demonstra preocupação com
todo o município,  que enquanto o vereador apresentava a matéria fizeram umas
contas ali ele e o Patrico e perceberam que se a prefeitura se organizar, lotear e
começar a vender ainda os lotes que faltou negociar os já invadidos, isso renderia
aos  cofres  públicos  cerca  de  R$  100.000,00  mensais  o  que  seria  melhor   pois
mesmo  se  caso  ela  não  se  organize  as  benfeitorias  terão  que  ser  feitas  pela
prefeitura, portanto, melhor que seja de forma organizada fica até mais barato. Com
a palavra à senhora  Cleonice,  que dá boas vindas ao senhor Terezino que é o
Presidente lá da associação daquele loteamento, parece estar desorganizado, mais
eles estão lá de forma ordeira e querem resolver a situação basta que a prefeitura se
organize, será bom mesmo que sentemos com a presença das partes para que se
resolva afinal Barreira é outro pedaço de Santana e temos que cuidar bem do que é
nosso. O senhor Sebastião parabeniza a todos pelas indicações, achei louvável que



se  organize  o  loteamento,  mas  que  não  esqueçam do  cemitério  que  é  urgente
resolver, pede que o senhor Odaildo acione lá na prefeitura para que cuidemos do
povo de Barreira e sobre o nosso cemitério aqui da cidade devemos fazer como a
sugestão do vereador Patrico, suspender o uso do lixão a céu aberto entrando com
uma  ação  junto  a  SEMA  –  Secretaria  de  Terras  e  Planejamento  para  juntos
encontrar solução da construção de um aterro sanitário.  Sem mais discursões, o
senhor  Presidente  coloca em votação a Indicação n.  042/19.  Foi  aprovada por
unanimidade.   Com a palavra o senhor Rosivaldo, que cumprimenta a todos do
auditório na pessoa do senhor Paulista, que é o senhor Desenildo Mendes, diz que
sobre a reposição do quadro de agentes de agentes de saúde é por que alguns
bairros agora estão expondo a falta do agente, talvez por algum desvio de função é
importante saber que há bairros na cidade que estão desassistidos e precisamos
resolver,  sobre  a  iluminação  na  obra  de  Barreira  de  Campo,  se  aproxima  a
temporada do veraneio e sabemos que há recurso para tal, portanto, vamos investir
e regularizar a orla, para que embeleze também este local de paisagem belíssima,
quanto a limpeza das ruas, não vemos em Santana do Araguaia pessoas varrendo
ruas,  esta  evitaria  muita  sujeira  acumulada,  espero  que  nossa  cidade  possa
desfrutar deste quadro de funcionários para que limpe ao menos nossas praças;
sobre o encascalhamento tenho passado vergonha onde tenho andado, inclusive
dentro  da secretaria  de transporte há  tanta gente  mandando que nem sabemos
quem e o secretário, ha muitos mandando e poucos fazendo pois as estradas estão
em péssimo estado, as máquinas vivem ocupadas não se sabe em que, na Nova
Barreira em 2 dias se faz o serviço, usuários e fazendeiros querem ajudar, mas não
sei o que acontece que o serviço não rende, não sai. Precisamos cobrar mais para
que possamos ver  obras realizadas.  O senhor  Beto  parabeniza  o vereador  pela
indicação e disse que realmente as estradas estão ruins, as ruas na cidade estão
piores ainda próximo a sua casa está uma buraqueira só. E o senhor Patrico está
para montar uma pesqueira em sua residência. Temos que saber como estão as
maquinas, pois o povo quer ajudar, mas está difícil, pois nem conseguimos saber
qual  a  situação  do  maquinário.   Prosseguindo  o  senhor  Presidente  colocou  em
votação  as  indicações  n.  043,  044,  045,  046  e  047/19.  Foram aprovadas  por
unanimidade.  Continuando,  não  havendo  matéria  na  ordem  do  dia,  a  senhora
Cleonice  nas considerações finais, se solidariza com a família que perdeu ontem
seu filho Vinicius de forma trágica, pedindo a Deus que possa nos livrar de todo mal
e  convidando  todos  os  colegas  a  se  fazerem  presente  ao  velório,  prestando
homenagem  de  solidariedade  à  família.  O  senhor  Beto  Tolêdo,  também
emocionado, diz ter até dificuldade de falar sobre o assunto, que foi uma tragédia
esse  acontecimento,  e  pede  para  que  quanto  a  vinda  do  secretário  de  Meio
Ambiente  pede  para  que  inclua  sobre  o  licenciamento  ambiental.  Nada  a  mais
havendo a tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos e 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.


