Ata da milésima ducentésima trigésima oitava (1.238ª) Sessão Ordinária, do
Primeiro ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura,
realizada aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove
(29.03.2019), 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: 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 e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum
exigido por lei, o senhor Presidente invocando a proteção, direção e a graça de
Deus, dá por aberta a determinando a leitura das matérias da Ordem do Dia, a
saber: Parecer da Comissão de Legislação e Redação Final, favorável à
aprovação do Projeto de Lei n. 003/19 da Mesa Diretora da Câmara Municipal;
Projeto de Lei n.831/19 de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre doação
dos direitos possessórios que o município de Santana do Araguaia tem sobre imóvel
rural, no distrito de Vila Mandi, e dá outras providencias; Indicação n. 013/2019, de
autoria do vereador Elivany Martins, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e
Secretário de Obras para que providencie o termino da abertura da valeta localizada
na avenida Leolandia Marcuartus, setor Vila União; Indicação n. 014/2019, de
autoria do vereador Elivany Martins, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e
Secretário de Obras, solicitando, digo para que providencie o termino do calçamento
da avenida Leolandia Marcuartur na Vila União. Continuando o senhor Presidente
agradece a presença dos senhores Luiz Antônio – Superintendente Regional da
Policia Civil e senhor José Ricardo Passos Chaves – Major da PM, Comandante da
Trigésima Cia, em Santana do Araguaia, desejando-lhes boas vindas. Na sequencia
o senhor Presidente, despacha então para as comissões permanentes o Projeto de
Lei 831/19; coloca em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final ao Projeto de Lei 004/19, onde não havendo discussão: Foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n. 003/19 de autoria da Mesa Diretora e
que altera a Lei Municipal n. 817/18 que restabelece a reestruturação organizacional
da Câmara Municipal de Santana do Araguaia e dá outras providencias: Foi
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente então lembra a todos que desde
o primeiro mandato que fora eleito, busca fazer a obra da valeta, que algumas
coisas já foram feitas, mas falta ainda, portanto insiste para que a Prefeitura termine
a obra da avenida Leolândia tanto o restante da cobertura quanto o calçamento da
mesma, colocados em votação: foi aprovado por unanimidade as indicações n.
013 e 014/19. Prosseguindo, pede para esclarecer sobre as difamações que vem
sofrendo nas redes sociais, como o colega Andôcha nos disse ontem nesta tribuna,
corre por ai um boato de que somos nós os vereadores que estamos fazendo
movimento para tirarmos do município, o delegado da policia civil, não tenho nada
contra a pessoa dele até por que tem desenvolvido um ótimo trabalho para nosso

município, estou no meu terceiro mandato e já deve ter passado por aqui nestes 14
anos uns seis delegados que me lembro, e será que todos são corruptos, pois todo
este tempo pessoas me difamam me chama até de traficante, e por que nunca fui
preso, será que todos eles agem de acordo ou fora da lei, só quero dizer que estou
injuriado, indignado com estas histórias malignas que servem apenas para difamar a
imagem do vereador. O senhor Elivany diz que haverá daqui a pouco uma audiência
no fórum com ele e Rosivaldo, justamente por este motivo, acusações infundadas
nas redes sociais, algumas pessoas se acostumaram com estas ações politiqueiras
para difamar os que estão na gestão e nós exigimos respeito e com certeza juntos
vamos combater esta situação. O senhor Jailson diz que fazem isso por que
querem ocupar o nosso lugar, peço que não nos preocupemos com estas
conversas, pois nossas atitudes é que mostram quem somo, as pessoas precisam
saber que se tivéssemos intenção de tirar delegado da cidade, iriamos direito a
Belém, o que não foi e nem será o caso, pois este assunto nunca foi falado aqui por
nenhum de nós, quanto ao senhor Dr. Luiz Antônio, essa cidade é sua, o senhor faz
parte da história deste município. O senhor Sebastião faz suas as palavras dos
colegas, dizendo que não é do conhecimento dos vereadores estas atitudes e que
esta equipe da policia civil atual, tem desenvolvido um ótimo trabalho de segurança
para o município e que caso dependa do vereador Sebá, este delegado ficara por
muito tempo em Santana. O senhor Presidente, de acordo com os Edis faz uma
quebra de protocolo cedendo a palavra aos visitantes, onde o senhor Delegado
Superintendente Dr. Luiz Antônio dez que chegou aqui na região há 20 anos, já
esteve muitas vezes aqui no auditório e no plenário e que é a 1ª vez que sabe nesta
tribuna, lembra que foi recebido aqui pelo Dr. Wagner e em sua primeira conversa
pediu para que o mesmo não maltratasse o seu povo, aqui em Santana, eu me sinto
em casa. Verifica-se que estamos com o quadro reduzido na policia civil, somos
3.000 homens e só este ano 900 serão aposentados e concursos não tem
acontecido, não há um efetivo capaz de atender as demandas, pois aqui é área de
fronteira, temos 80 vagas para policia Rodoviária para Casa de Tabua e divisa do
Mato Grosso, mas o concurso não saiu ainda. Quanto a nossa delegacia estamos
precisando de uma nova, o prédio já não comporta adaptações e puxadinhos que
muitas vezes foram feitas por nós mesmo, estive com o senhor Prefeito, o mesmo
disse que fará a doação de um terreno para a construção da nova delegacia, quanto
a transferir um delegado, ou remover o processo não é como o povo tá pensando,
para que isso aconteça ele terá que ter cometido uma falta muito grave, um desvio
de conduta muito sério e ainda assim é demorado. Este delegado que esta aqui
embora seja jovem tem desenvolvido um ótimo trabalho, quanto a estas calunias e
difamações nas redes sociais, orienta que procurem a delegacia, façam a ocorrência
e entre com ação civil de queixa crime, não deixem barato, pois aqui não é terra sem
lei e nosso mecanismo para banir isso da sociedade é pedir danos morais, no mais
agradeço a receptividade a minha pessoa e ao trabalho da policia civil, conto com o
apoio dos nobres na conclusão do novo prédio, e aproveitando a presença do
senhor Major gostaria de dizer que sem a participação da policia Militar a politica civil
não conseguiria muita coisa. Com a palavra o senhor Major da Policia Militar senhor
José Ricardo Passos Chaves, que espera em Deus que logo esta companhia vire
um batalhão, e que a PM também trabalha com o apoio da policia civil, que estão
acontecendo cursos preparatórios e treinamentos na companhia para que estejam
sempre prontos e atentos para as ocorrências, ontem mesmo, logo que souberam
da situação, houve a operação e rapidamente a quadrilha que se preparava para
assaltar agencias bancarias não sabemos se em Redenção ou Santana, foi

desarticulada havendo 3 prisões e uma queda, com isso queremos dizer que
estamos prontos a servir a população. o senhor Glaucione com a palavra
parabeniza o trabalho da PM ontem pela atuação sobre o fato do assassinato do
advogado senhor Ronaldo Simas, foi muito rápido a resposta a população. O Sr.
Elivany muito emocionado pela perda de seu amigo de infância Sr. Ronaldo Simas
faz sua nota de pesar e não havendo nada mais 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.

