ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ata da milésima duocentésima quinquagésima quarta (1254)ª sessão ordinária do primeiro
(1º) ano do segundo (2º) período referente a décima quarta (14)ª legislatura, realizada aos
vinte e quatro dias do mes de setembro do ano de dois mil e dezenove (24/09/2019), às
nove horas (09:00), horário regimental no plenário da Câmara Municipal de Santana do
Araguaia Estado do Pará. Presidida pelo senhor Elivany Martins Silva, do primeiro secretário
senhor Josimar Orlando Martins e do 2º secretário senhor Rosivaldo de Aguiar Pereira. Pela
chamada nominal constatou-se a presença dos Edis: Cenir Fernandes de Souza, Cleiton da
Luz Carveli, Cleonice Brito da Silva, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Oséias Rosa
de Souza, Patrico Cirqueira da Silva e Sebastião Pereira Costa. Havendo "Quorum" exigido
por lei, o senhor presidente convida o senhor pastor Sebá para preceder a oração inicial e
ato contínuo justifica a ausência do senhor Beto Toledo que se encontra em Marabá
despachando com o senador Zequinha Marinho.Continuando, determina a leitura das
matérias da ordem do dia a saber: Projeto de lei nº 840/19 de autoria do executivo municipal
" Dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 837/19 de 18 de julho de 2019; " Indicação nº
73/19 de autoria do vereador Andôcha - PSl solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
para quê promova a criação de uma casa de apoio na cidade de Palmas, estado do
Tocantins; Indicação nº 74/19 de autoria do vereador Oséias - MDB, solicitando ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal para quê promova a manutenção permanente de Ambulância para
atender as demandas dos retiros 14 e 15 na vila Cristalino. Indicação nº 75/19 de autoria do
vereador Oséias - MDB, solicitando aves e lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o retorno
do atendimento odontológico na Vila cristalino; indicação nº 76/19 de autoria do vereador
Oséias -MDB, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para quê promova a
construção de bueiros com manilhas na estrada eixo de acesso dos retiros 14 e 15 na vila
Cristalino; Indicação nº 77/19 de autoria do vereador Oséias - MDB, solicitando ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal para quê promova o envio de um trator para fazer a coleta do lixo
na Vila cristalino; Indicação nº 78/19 de autoria do vereador Rosivaldo - PR, solicitando ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Educação para que promovam
melhorias na infraestrutura das Escolas Municipais; Indicação nº 79/19 de autoria do
vereador Gaguinho - PTB, solicitando Exmo. Senhor Prefeito Municipal a construção de um
PSF no Setor Alto da Conquista; Indicação nº 80/19 de autoria do vereador Gaguim - PTB,
solicitando Exmo. Senhor Prefeito Municipal a pavimentação asfáltica da avenida principal
de acesso ao setor Alto da Conquista; Na sequência, dá ciência Ofício nº 007 dos pequenos
produtores da Associação Rural do Araguaia-APRA, pedindo providências no sentido de
investigar o fogo iniciado na Fazenda Ouro Verde e Vitória Régia; Ofício nº 07/19 do CRAS
convidando todos os Edis para prestigiarem a festa do Havaí da idade ativa, no dia primeiro
de outubro na quadra do Therezinha Abreu Vita; Ofício nº 09/19 da ACIASA, convidando-os
para reunião hoje, dia 24 às 19 horas com o senhor Gustavo Henriques,Superintendente do
Banco do Brasil para tratar sobre abertura do mesmo; Ofício nº 60/19 do Conselho do
FUNDEB, solicitando que criem um projeto de lei que determine uma data base para o
pagamento das remunerações dos Servidores Municipais efetivos, contratados e
prestadores de serviço; ofício nº 29 A, 030 e 031/19 da secretaria de Governo trazendo
respostas as indicações do mês de agosto respectivamente. Na sequência o senhor
presidente despacha para as comissões permanentes o Projeto de Lei nº 840/2019 do
executivo municipal. Prosseguindo, o senhor presidente passa a palavra ao senhor Oséias
que destaca a distância de 70 km da sede da Vila cristalino ao retiro 14, claro que a
permanência da ambulância não trará a solução para todos os problemas mas melhorará o
transporte dos pacientes onde muitas vezes parturientes já chegam na Vila com a criança
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nascida e transportada de mal jeito. Estamos trabalhando nas estradas, o povo se
organizado na coleta do óleo mais todos são fracos de condição, vivem da venda do leite e
ovos e não estamos conseguindo comprar as manilhas necessárias em vários pontos da
estrada; Que o dentista que lá atendia desde 11/10/18 não retornou mais, precisamos do
retorno do mesmo. Sobre o trator tínhamos lá uma caçamba que fazia a coleta do lixo e a
mesma agora está trabalhando na estrada, portanto um trator já melhorava nossa situação,
não havendo discussão acerca das indicações do Senhor Oseias o senhor presidente então
coloca em votação as indicações números 74 ,75, 76 e 77/19 de autoria do vereador Oséias,
aprovadas por unanimidade; Com a palavra o senhor Rosivaldo que fala sobre a onda de
calor pela qual estamos passando no momento, inclusive soubemos sobre crianças
passarem mal em nossos estabelecimentos de ensino, todos eles precisam de melhorias,
mais, acho necessário e urgente que rapidamente, sendo preciso, colocar gelo nos
bebedouros pois as turmas da manhã tem água gelada porque o freezer passa a noite
ligado, no entanto, turmas da tarde e noturno os freezer não conseguem nem esfriar a água
imagine gelar, pois o calor é muito e a demanda é enorme, é imprescindível que se instale
um bebedouro de grande porte no Pio Barroso, comprar os transformadores para
funcionarem os ares condicionados do José de Ribamar e Sales Marins. Nossa escola
Pioneira a Therezinha Abreu Vita que se encontra com o muro de placas caindo,precisa da
construção de uma calçada, enfim precisa de uma reforma, na verdade quero solicitar ao
secretário de educação para que aplique os 40% do precatório e transforme a educação
num verdadeiro canteiro de obras; não havendo discussão, senhor presidente coloca em
votação indicação nº 78/2019 aprovada por unanimidade; Com a palavra o senhor Andocha
que diz ser de suma importância a criação de uma Casa de Apoio em Palmas Tocantins,
pois, todos nós vivemos na pele este problema, somos procurados o tempo todo para
ajudarmos pessoas que vão se tratar por lá, e pagando Hotel, foge a nossa realidade pois
além de caro não ficamos à vontade e não temos a liberdade nem para fazer uma refeição
diferenciada, caso seja necessário, esperar alguns dias para resultado de exame ou
aguardar vagas aumenta em muito a despesa portanto temos que encontrar uma forma de
resolver essas estadias do nosso povo, estamos agora na expectativa da criação do Hospital
do amor onde certamente facilitará a vida dessas pessoas que já sofrem pela doença, e,
sofrem mais ainda pela distância de seus entes queridos, São Paulo é bem distante daqui,
portanto nobres colegas conto com o apoio de todos. O senhor dançarino diz que a matéria
é muito boa acha louvável, que, nesta quinta-feira presenciou situação em que foi
necessário pagar hotel para pessoas lá em Palmas, graças a Deus e pelo fato de ser
Tocantinense tem conseguido que as portas do regional e do HGP tem se aberto para o
atendimento do seu povo, destaca ao senhor Cleiton, o senhor Bitinguinha e Dona Catarina
que há muito desenvolve essa atividade, colocado em votação a indicação nº 73/19
aprovada por unanimidade.O senhor glaucione parabeniza o senhor Adaildo pela sua
participação junto ao legislativo e diz que a comunidade do Setor Alto da Conquista há muito
necessita desse Posto de Saúde da Família pois facilitaria em muito a vida dos moradores
pois, enfermidades não tem hora e nem dia,quanto a pavimentação asfáltica, aquela pista
margeia por dois lados o setor, e a poeira é insuportável e na época de chuvas a buraqueira
com lama torna-se grande transtorno, temos uma Emenda aí em torno de um milhão e
duzentos mil reais, que certamente será suficiente para esta obra e conto com o apoio dos
colegas para aprovação dessas indicações. Colocada em votação as indicações 79 e 80/19
aprovadas por unanimidade. Não havendo matéria na ordem do dia o senhor presidente
deixa Franca a palavra para as considerações finais onde o senhor Glaucione destaca sobre
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as dificuldades que o município passa no momento, nossas ruas estão intransitáveis e nós
parlamentares estamos avacalhados nas redes sociais, começaram um serviço ali na rua do
antigo Soares e com duas chuvas houve um alagamento que já virou chacota na boca do
povo, temos que encontrar uma forma de ao menos amenizar este problema, peço ao
senhor Adaildo Secretário de Governo aqui presente, que leve ao nosso gestor e ao
Secretário de Obras, nossa frustração e peço para que possam resolver não só o
alagamento mas que arrume nossas ruas e avenidas que se encontram em péssimo estado
de conservação.O pastor Sebá agradece ao senhor Adaildo que vem juntamente com o
prefeito formando boa parceria com legislativo, às vezes podemos resolver demandas
apenas com boa vontade e um pouquinho de carinho, por isso pude verificar a situação da
cobertura da quadra do Pio Barroso que no período chuvoso molha uma parte da quadra o
que poderá trazer problemas futuros, sobre a água do setor aeroporto,já adoeceram
pessoas por causa daquele problema da cerâmica,foi feita a contenção e espero que seja
suficiente, vamos cobrar para que algo possa ser feito para solucionar esses problemas.
Com a palavra a senhora Cleonice que cumprimenta a todos e parabeniza os colegas pelas
indicações que são de muita relevância, lembra que como se inicia o período de chuvas que
seja realizada a limpeza dos terrenos para que evitemos a proliferação do mosquito da
dengue, também a participação do secretariado Municipal nas sessões Ordinárias que caso
não possa comparecer designar um representante que acompanhe nossas reivindicações,
facilitando no andamento das mesmas, sem contar que evita informações erradas, convida o
senhor Adaildo para irmos juntos a secretaria de administração ver como está a situação da
composição do Conselho de Segurança que foi uma das exigências da superintendência do
Banco do Brasil, quero também parabenizar o secretário Djalma pela construção do ginásio
de Barreira do Campo e acho importante que os outros distritos também possuam um igual.
Senhor Dançarino diz que na última viagem com o deputado Hélio Leite receberam boas
notícias sobre o Banco do Brasil e que, ontem, estavam colocando os caixas eletrônicos e
que até dia 06/10 agência estará em pleno funcionamento. Recebi ligação da Suçuapara
com reclamação sobre o ônibus do Senhor Valmir que a três dias não buscam os alunos,
não por causa da estrada mas, por causa do ônibus que está sem condições de trafegar.O
senhor Rosivaldo reclama sobre o atendimento de alguns secretários que, talvez não
queiram atender aos Edis, ou por mudarem seus números de telefone, ou não tem o respeito
e consideração nem de avisar em que mudaram ou deixam de atender as necessidades do
povo pois os vereadores não pedem para si mas para a comunidade, estou a 15 dias
esperando o secretário que, nem me atende e que recebeu autorização do gestor para
resolver a minha questão.Na viagem, estivemos no FNDE para ver sobre o pagamento das
medições das creches, solicitamos ao deputado Hélio leite dois aparelhos de raio-x, também
estivemos com o Deputado Nilson pinto que também tem nos honrado com os
compromissos de campanha. O senhor presidente diz então que temos que ser respeitados,
vamos cobrar destes secretários Para que sejam parceiros, que caminhem junto conosco,
que estamos todos convidados a participar da inauguração do Magazine Luiza, e, não
havendo nada mais a tratar encerra a sessão determinando a mim que lavrasse esta ata que
após lida e discutida se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.
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