Ata da milésima ducentésima trigésima quinta (1.235ª) Sessão Ordinária, do
Primeiro ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura,
realizada aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove
(26.03.2019), 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: Cenir Fernandes de Souza, Clébio da Silva
Costa, Cleonice Brito da Silva, Glaucione Silva Costa, Isaias Sousa Neto, Jailson
Alves de Farias, Ozeias Rosa de Souza, Patrico Cirqueira da Silva, Roberto
Marcondes Andrade de Tolêdo e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum exigido
por lei, o senhor Presidente dá boas vindas a todos os presentes agradecendo a
Deus por mais um dia em nossas vidas e pede ao senhor Sebastião para preceder a
oração inicial, ato continuo, justifica a ausência do senhor Nilson que está
acompanhando um paciente em Redenção e também ausência do senhor Cleiton
que teve que fazer de ultima hora uma viagem a Palmas. Na sequencia, determina a
leitura das matérias da ordem do dia, a saber: Projeto de Lei n. 830/19 de autoria
do Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores do
quadro da administração geral no âmbito do poder Executivo do município de
Santana do Araguaia e dá outras providencias; Indicação n. 006/19 de autoria da
vereadora Cleonice Brito, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e o Secretário
Municipal providencias no sentido do cumprimento da Resolução n. 3, de 08 de
outubro de 1997, do Conselho Nacional de Educação que é o pagamento de 1/6 de
férias aos professores; Indicação n. 007/19 de autoria do vereador Clebio,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal providencias no sentido de promover a
reforma do destacamento da Policia Militar em Vila Mandi; Indicação n. 008/19 de
autoria do vereador Clebio, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que
promova a iluminação do campo de futebol da Vila Mandi; Indicação n. 009/19 de
autoria da vereadora Clebio, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
providencias para que promova a regularização do terreno da feira coberta do
distrito de Vila Mandi. Continuando, o senhor Presidente despacha para as
comissões permanentes o Projeto de Lei n. 830/19. Na sequencia, o senhor
Presidente passa a palavra senhora Cleonice, que explica que a muito todos sabem
sabre esta fala no sistema, pois os professores gozam de 45 dias de férias, mas só
recebem 30 dias que são referentes a julho, portanto estes 15 dias são referentes a
dezembro e não são recebidos, já discutimos com a classe, com o gestor da pasta e
gostaria de contar com o apoio dos colegas na aprovação da minha indicação para
que o executivo possa dar andamento e celeridade na questão. Colocada em
votação a Indicação n. 006/19: foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o
senhor Clebio, que agradece a presença de todos explicando que é urgente e
necessária que se comece a reforma do destacamento em Vila Mandi, não há

pagamento suficiente para atender o numero de policiais ocasionando desconforto
entre eles sem contar que não existe muro para ajudar na proteção de todos eles
que á se encontram fora de seus lares. Quanto ao campo de futebol sabemos que
ainda hoje este é um dos esportes que conseguem trazer os jovens para a convívio
social, tirando os das ruas, esteve na Cristalina e pude verificar a iluminação do
campo de lá, o que ficou muito bom, pois muitos jovens trabalham durante o dia e
ficam sem opção a noite com o campo iluminado muitos podem ser agraciados com
o esporte noturno; sobre o terreno da feira a exemplo a de outros terrenos lá da vila,
podemos perder este também e com representante do povo do Mandi, não aceito
este descaso e gastaria de contar com o apoio dos nobre colegas. Coloca-se então
em votação as indicações n. 006, da vereadora Cleonice e 007, 008 e 009/2019 de
autoria do vereador Clebio: todas foram aprovadas por unanimidade.
Continuando, não havendo matéria para o grande expediente passou-se as
considerações finais, onde o senhor Beto Tolêdo, agradece ao Presidente pelo
suporte recebido em sua viagem a Belem, onde pode ir a SEDUC, ver sobre
transporte escolar, merenda e reforma do Jorceli, no DENT tomamos conhecimento
de que a empresa do asfalto não terminou o serviço por fala de recurso e que
providencias estão sendo tomadas estivermos na ALEPA, onde Alex Santiago
reforçou o seu apelo a Santana do Araguaia, Chamonzinho também garantimos
apoio, fomos a SEFA para tentarmos liberar o terreno que está destruindo a nossa
reforma do hospital e também com Julia Marinho que deixa logo logo o mandato,
mas que antes de sair conseguiu mais recursos para Santana, R$200.000,00 para a
saúde e mais R$200.000,00 para uma patrulha mecanizada no mais, só agradecer
ao Presidente pelo apoio em nós proporcionar oportunidade para buscar recursos. O
senhor Presidente então diz que o senhor Beto Tolêdo tem uma grande influencia
dentro do partido e que isso nos abre portas importantes junto ao senador Zequinha
Marinho e lhe parabeniza senhor Beto por ser um vereador bem atuante. O senhor
Glaucione cumprimenta a todos e diz que mais uma vez se entristece sobre as
criticas que todos os edis vem sofrendo, no que diz respeita aos buracos nas ruas a
situação esta calamitosa ali nas 13 casas o trafego travou por tantos buracos ao
redor do pasto do nosso companheiro Baiano o trafego está péssimo, passei lá por
perto e tive vergonha de encostar, isso desestabiliza o comercio da pessoa que trás
para o município a oportunidade em pagar uma gasolina mais barata, gostaria que
pudéssemos contar com a colaboração do secretario de transporte senhor Alex,
para a solução deste problemas e que o secretario de governo aqui presente seja
esta ponte para ajudar no trabalho de outros secretários. O senhor Beto Tolêdo
lembra que mandamos documento mês passado cobrando arrumar as ruas de
Barreira e até agora nem respostas, mas foi envaido, cheguei também a passar
perto do posto, não fui conhecer pro que fiquei envergonhado. O senhor Elivany diz
que realmente estas ruas estão péssimas e que temos que encontrar meios para
sanar estas questões, o senhor Rosivaldo justifica sua ida a Brasília onde esteve
com o deputado Celso Sabino que se mostrou favorável a nos ajudar, com o
Zequinha Marinho protocolei pedidos de 2 casa de farinha na gleba Cajú e outra na
casa de Tabua do Pau Brasil para sanar o problema da falta de material para
carteira de trabalho e para identidade. Sobre os recursos do FNDE que estão em
tramitação cobre a quadra do Sales Marino, creche na Vila Cristalina, quadra na D,
Eliza, Escola de 12 salas no Carajás e creche no setor São Joaquim, solicitamos
também, bicicletas, instrumentos musicais, equipamentos para cozinha das escolas
e materiais esportivo, pedimos uma VAN para atendermos a demanda do TFD, 02
caminhões caçambas e mais um ginásio poliesportivo, estamos sempre correndo

atrás de conseguir recursos então queria também agradecer ao senhor Presidente
por nos proporcionar esta oportunidade. O senhor Elivany diz que essa era sua
grande intenção oportunizar o vereador a correr atrás do seu deputado, senado,
governador para fazer o município crescer, pede ao senhor Godoy que providencie
oficio cobrando respostas das indicações. Nada mais havendo a tratar, encerra a
sessão, determinado a mim (1º) secretário que lavrasse esta ata que após lida,
discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.

