Ata da milésima ducentésima quadragésima (1.240ª) Sessão Ordinária, do Primeiro
ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura, realizada aos
vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (24.04.2019), 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, 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 Serqueira da Silva, Roberto
Marcondes A. Tolêdo e Sebastião Pereira Costa. Havendo quórum exigido por lei, o
senhor Presidente pede ao senhor vereador Cleiton para preceder a oração inicial, e
ato continuo determina a leitura da ata anterior que depois de aprovada, foi assinada
por todos os vereadores presentes. Continuando, o senhor Presidente determina a
leitura das matérias da Ordem do Dia, a saber: Relatório da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, sobre o Projeto de Lei n. 831/19 de autoria
do Executivo Municipal, concluindo pela não tramitação da matéria e seu
arquivamento; Relatório da Comissão de Terras, Obras e Serviços, sobre o
Projeto de Lei n. 831/19 de autoria do Executivo Municipal, concluindo pela não
tramitação da matéria e seu arquivamento; Projeto de Lei n. 005/19 de autoria do
senhor vereador Cleiton Carvali, dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento
de água, luz as sextas-feiras, sábados, domingos e véspera e dia de feriado no
município de Santana do Araguaia, e dá outras providencias; Proposta de Emenda
a Lei Orgânica n. 001/19 de autoria da Câmara Municipal “Acrescentando o Art. 94
A para tornar obrigatório a execução da programação orçamentária, e dá outras
providencias; Indicação n. 020/19 de autoria do vereador Sebastião Pereira Costa,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que providencie a criação do aterro
sanitário e a substituição do seu local para bem distante o cemitério municipal;
Indicação n. 021/19 de autoria do vereador Rosivaldo de Aguiar, solicitando ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que providencie o patrolamento da vicinal que liga
o Mirandiba até a casa de Tábua da Vila “T” da Pau Brasil; Indicação n. 022/19 de
autoria do vereador Rosivaldo de Aguiar, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
e o Secretário Municipal de Obras, que promovam a urgente e necessária
restauração do pátio de iluminação pública deste município, com a colocação das
lâmpadas; Indicação n 023/19 de autoria do vereador Rosivaldo de Aguiar,
solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Obras para que
promovam o patrolamento e cascalhamento das ruas e avenidas do município de
Santana do Araguaia; Indicação n. 024/19 de autoria do vereador Rosivaldo de
Aguiar, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova a iluminação
do campo de futebol localizado na Escola Municipal Dozenildo Mendes, localizado
na casa de Tábua da Vila “T” do Pau Brasil; Indicação n. 025/19 de autoria do
vereador Rosivaldo de Aguiar, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que
promova o retorno permanente ambulância lá até fevereiro deste ano; Indicação n.
026/19 de autoria da vereadora Cleonice Brito da Silva, solicitando ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal e o Secretário de Saúde para que promova a lotação de
profissional em técnica de enfermagem no Posto de Saúde localizado no distrito de
Nova Barreira, para trabalhar em regime de sobreaviso aos finais de semana e
feriados. O senhor Presidente agradece a presença de todos no auditório desejando
boas vindas a todos e despacha para as comissões permanentes o Projeto de Lei n.
005/19, do Legislativo Municipal Proposta de Emenda a Lei Orgânica n. 001/19,

também do legislativo. Continuando, convida o senhor Cleiton Carveli Presidente
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para explanar sobre o relatório
da Comissão sobre o Projeto de Lei n. 831/19 onde o mesmo diz que depois de se
sentarem juntamente com o assessor jurídico para análise do projeto, para verificar
que a matéria não esta apta para a apreciação, por isso pedimos que se arquive ou
que se desenvolva a documentação necessária para dar andamento a matéria. Com
a palavra o senhor Rosivaldo de Aguiar que explana sobre suas indicações que
são pedidos solicitados pelos munícipes, o patrolamento da vicinal que liga a
Mirandiba a Casa de Tábua da Vila “T” do Pau Brasil, está muito castigada pelas
fortes chuvas que tem caído sobre a nossa região e os moradores daquela região
ficam impossibilitados de se dirigirem até a Vila; quanto a restauração da iluminação
pública é urgente e necessária a manutenção e troca das lâmpadas, levando em
consideração que nós pagamos e caro por ela, portanto, é necessário que tenhamos
a iluminação pública, quanto ao patrolamento das ruas e avenidas a precariedade de
nossas ruas é notória, todas as ruas estão esburacadas, sinto vergonha em transitar
nas nossas ruas, pois as cobranças estão ai com razão, tem ruas intransitáveis e os
transtornos estão sérios. Temos dificuldade até para caminhar nas nossas ruas e
avenidas. Sobre a iluminação do campo de futebol na Escola Dozenildo é uma forma
de incentivar o esporte já que aqueles que por algum motivo, se ocupam durante o
dia, podem bater usa bolinha a noite e por fim gostaria de pedir ao Sr. Prefeito que
retornasse a ambulância para o distrito de Nova Barreira, nosso povo precisa ser
bem assistido e de suma importância que a ambulância retorne e fique permanente
no local para quando for necessário sua utilização. O senhor Beto Tolêdo lembra
que já essa ambulância já foi matéria defendida por ele e que acha ser um grane
descaso terem tirado ela de lá, mas soube que ela já sofreu danos e espera que
mandem um carro melhor para lá, que façam uso correto do veiculo e maquinas,
lembremos que ano passado ao invés de deixarem as maquinas fazer o trabalho na
Mirandiba tiraram 10 dias antes de leva-la para Barreira, e estes 10 dias, ela ficou
parada, confesso que sinto vergonha de andar nas ruas não sei onde enfiar a cara,
por causa de tantos buracos. A iluminação publica que não existe, portanto, meu
povo está difícil, o povo está reclamando e com razão. O senhor Rosivaldo diz que
sobre a CELPA espera que se resolve e que o escritório volte a funcionar, pois no
momento só aparece na cidade o pessoal que vai fazer o corte e que em muitos
casos aparecem talões não se sabe de quando e alegam não pagamento e efetuam
cortes, muitas vezes em casa de idosos que precisam usar o aerossol por exemplo,
e depois para resolver? Escritório está sempre fechado. Com a palavra o senhor
Sebastião Pereira que diz que Santana está vivendo uma situação gritante, pois é
terrível a situação daquele lixão ao lado do cemitério, lá existe uma piscina de um
liquido mal cheiroso e a infestação de moscas é terrível, estou insatisfeito e
indignado e pergunto aonde está a vigilância sanitária que não toma providencias,
quando de cerimonias sepultamento, ninguém consegue ficar no cemitério, tomam a
carniça e a perturbação das moscas, eu espero que o Executivo tome providencias,
no sentido de criar um aterro sanitário digno e que retire aquele lixão do lado do
cemitério. O senhor Glaucione quer deixar aqui sua gratidão ao senhor Wanderlei
gerente da Arauto Motos, cumprimentou também o professor Sandrinho, sobe que
não é de hoje este problema parece que na época do Bitinguinha foi compra a área
que foi paga mais não foi documentada e assim o problema vem aumentando,
Santana é a única cidade no país onde o lixão é do lado do cemitério, e lá é um
descontrole tão imenso que qualquer um entra lá para tirar barro ou cascalho, outro
dia fraguei o carro do limpa-fossa descarregando no córrego balneário, dei uma

pressão nele e disse que da próxima vez darei voz de prisão a ele, isso é crime
ambiental, pediu desculpas e agora está jogando lá no lixão. Meus amigos, me
digam pras próximas eleições não teremos coragem para pedir votos, pois esta tudo
uma vergonha, vamos ver ao se o Executivo toma providencias para comprar outra
área, arrumar ai com nossos deputados umas emendas, pois a situação esta critica.
Com a palavra o senhor Patrico que diz que terão que ser tomadas medidas mais
enérgicas, pois esta situação vai adoecer pessoas, se Santana é a única cidade que
tem o lixão ao lado do cemitério, do outro lado tem o aeroporto, claro que aeroporto
pequeno onde pousam taxis aéreo e aviões agrícolas, mas isso aumenta a
preocupação, pois uma colisão com urubus pode trazer dores de cabeça muito
maiores, isso pode provocar uma tragédia acredito que haja a necessidade da
interferência da Comissão de Saúde para que seja feita uma interdição imediata não
podemos expor a sociedade á vergonha e a eminencia de alguma tragédia, muitas
fazendas que possuem aeronaves, já não circulam mais por causa dos riscos,
saibamos que quando e se algum avião destes cair, será em cima da casa de
alguém, portanto, está passando da hora de tomarmos providencias para sanar esta
questão. O senhor Josimar com a palavra diz que o senhor Tiãozinho da aviação
agrícola, há tempos quer marcar uma reunião com os vereadores justamente sobre
esta questão, levaremos esta questão ao gestor para providenciarmos uma solução
a esta demanda, estamos todos empenhados, buscando soluções infelizmente os
critico das redes sociais não vem aqui para verem o que estamos fazendo. O senhor
Presidente então, cumprimenta o Dr. Lucivaldo Franco seu correligionário e também
os senhores vereadores de Santa Maria das Barreiras Iraton, Amancinho e Nem,
desejando–lhe as boas vindas. O senhor Cleiton então diz que existe uma lei federal
que proíbe os lixões e existem recursos para que façam os aterros sanitários, e a
situação vivida agora pelo município já era sabida, pois desde a mudança do local o
próprio gestor sabia que num futuro em próximo viveríamos estas dificuldades, pois
foi mudado de lugar e para o lugar errado e estamos vivendo a consequência de
mais um erro. O senhor Jailson parabeniza a iniciativa dos colegas, pois as
indicações são todas elas para o bem da comunidade que esta questão do lixão
precisa ser resolvida rapidamente, quanto à questão da ambulância de Nova
Barreira faço aqui uma indicação verbal para que a ambulância gana pelo município
através do deputado Sidney Rosa, que era para ir para Cristalino e que não foi, seja
então destinada para o distrito de Nova Barreira. Com a palavra, a senhora
Cleonice Brito que explana sua indicação dizendo que pode vivenciar em Nova
Barreira uma situação de pessoa passando mal e por ser feriado não havia nenhum
profissional de sobreaviso para atender uma emergência e nem mesmo havia a
ambulância, me informei sobre a ausência do profissional de sobreaviso e a
informação que me deram é que é por contenção de despesas, ora meus colegas
conter gastos arriscando vidas, pois sabemos que um técnico competente salva
vidas, pois ele é o responsável pelos primeiros socorrer na hora da precisão é muito
descaso com a comunidade. O senhor Glaucione aproveita o momento para
reclamar sobre o postinho do setor Rio Araguaia, pois a construção do mesmo não
foi adiante e cercaram o terreno e estão usando para criar animais, isso é muito
triste, pois os investidores não tem coragem de investir seu dinheiro em lugar sem
estrutura, temos que cuidar também do salario do pessoal da saúde, inclusive dos
médicos que nesses dia com este surto de dengue e virose, chegam atender 100
pessoas por dia, e os atendimentos da emergência? Vamos olhar mais com carinho
por eles que se doam para conseguirem trazer ao menos conforto aos pacientes o
que querem é apenas um pequeno aumento, insignificante para o município, mas

fara grande diferença para eles. A senhora Cleonice parabeniza todos pelas
indicações, mas quer dizer aqui o senhor Patrico nos alertou de um problema muito
serio, pois esta questão das aeronaves pode ser uma tragédia anunciada, sore a
fala do senhor Glaucione, quero lembra que já apresentei indicações que serviam
para sanar este acumulo e correria no atendimento hospitalar, seria a sala de
triagem, medico exclusiva para a maternidade e plantão dos técnicos, pois costuma
dizer que investir na saúde é prioritário, que o SUS, é muito bonito, no papel, mas na
pratica o que vemos é outra coisa, deixo mais uma vez o meu alô, sei que o
secretário é humano, pois ela tem bom coração, pois quando esteve aqui, lutou
muito pelas mesmas cousas. O senhor Presidente estão coloca em votação as
indicações n. 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026. Todas foram aprovadas por
unanimidade. Passando para o grande expediente, o senhor Presidente então diz
que o Projeto de Lei n. 831/19 está sendo retirado da pauta pelas comissões de
Terra, Obras e Serviços e legislação, Justiça e Redação Final, por apresentar indicio
de inconstitucionalidade e ilegalidade. Na sequencia, nas considerações finais, o
senhor Beto Tolêdo quer formalizar que haverá nesta sexta-feira uma reunião em
Porto Alegre no Mato Grosso sobre a situação da BR e irei lá participar, no mais
gostaria só de frisar que nos vereadores é que aguentamos as porradas, onde está
a SEMA, quando o limpar-fossa joga resíduo no córrego e tiram o cascalho do lixão?
E, se o fumacê está na cidade é por que a coisa não tá boa e quero lembrar que
antes, se passava dificuldade, mas a empresa estava sendo pago e agora para onde
estão indo os recursos? A Secretaria de Saúde fez mutirões nos bairros onde
trocavam lixo por material escolar isso ajudou muito na prevenção, o teatro
apresentado pela equipe da técnicos de enfermagem foi de primeira, o que rendeu
até o premio de uma ambulância já que houve queda no índice de dengue do
município, isso mostrou que a prevenção é sempre muito importante. Continuando,
não havendo nada mais a tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos,
convidando-os a retornarem amanhã, e encerra a sessão, terminando a mim, (1º)
primeiro Secretário que lavrasse esta ata, que após lida, discutida, se aprovada será
assinada por todos os vereadores presentes.

