
Ata da 8ª (oitava) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) primeiro 

período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e sete 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (27/04/2021) às (09:00) 

nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana 

do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F. Graciano, 

do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo 

secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se 

a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva, 

Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo, 

Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth 

Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino e Sara dos Santos Soares. Havendo 

"Quorum" exigido por lei,a senhora Presidente convida a senhora Fernanda 

para preceder a oração inicial onde é realizada a leitura da II carta aos 

Coríntios Cap. 12 Vers. 10, onde Paulo descreve que é o poder de Cristo que 

nos fortalece, quando está fraco, é que é forte, por si mais pelo amor de Deus 

que nos faz fortes e, em seguida a oração Universal que é o Pai Nosso. 

Continuando, a senhora Presidente cumprimenta a todos, fala que por motivo 

da pandemia o público está limitado, que a transmissão é feita pelas redes 

sociais, YouTube, Facebook e Instagram, os canais já estão abertos, podem 

inclusive mandar comentários, nossa assessoria de comunicação está à postos 

para ouvir a comunidade, quê os presentes mantenham o distanciamento e 

usem as máscaras.Prosseguindo, determina a leitura das matérias do 

expediente a saber: Projeto de Lei nº 855/21, de autoria do Executivo 

Municipal," Dispõe sobre a alteração no artigo 15º e alínea J, inciso I, do anexo 

1 da Lei Nº 604/09 que tratam da estrutura organizacional da secretaria 

municipal do meio ambiente, com a criação do cargo de gerência de 

licenciamento, ambiental e gestão de saneamento básico e dá outras 

providências"; "Emenda Modificativa de autoria do vereador Alexandre Soares 

ao projeto de lei nº 852/21 que "altera o artigo 20 do projeto de lei número 

852/21"; Parecer Conjunto das comissões de legislação justiça e redação final 

e comissão de educação, assistência e esporte FAVORAVEL, a aprovação do 

projeto de lei número 852/21, desde que acate a Emenda Modificativa nº 

001/21; Parecer Conjunto das comissões de legislação justiça e redação final e 

de terras obras e serviços público e planejamento Urbano e Rural devolvendo 

ao executivo Municipal o projeto de lei nº 854/21, para que seja anexado ao 

mesmo a minuta do contrato, bem como todos os documentos necessários 

para tramitação do mesmo; Continuando, a senhora Presidente então 

despacha para secretaria de administração o projeto de lei nº 854/21, 

acompanhado do Parecer que solicita documentos anexos para que se possa 

tramitar nas comissões permanentes; Continuando, a senhora Presidente 

coloca em discussão a Emenda Modificativa ao projeto número 852/21,onde o 

senhor Alexandre Soares que brevemente explana, este projeto de lei 

regulamenta a nova lei do fundeb que é o principal instrumento de 

financiamento da Educação Básica e que estamos sem desde 31 de dezembro, 



portanto, precisamos instituir essas novas disposições para ficarmos em 

consonância com a Lei Federal 14.113/2020, fiz a sugestão desta Emenda, 

retroagindo a validade da data para 1º de Janeiro de 2021 e que seus efeitos 

sejam financeiros e regimentais,ou seja, qualquer cidadão que verificar 

ilegalidade na eleição do Conselho poderá usar das normas regimentais para 

interceder junto ao órgão competente. Não havendo mais discussões, a 

senhora Presidente coloca em votação a Emenda Modificativa, aprovada por 

unanimidade; O Parecer Conjunto das comissões de legislação justiça e 

redação final e saúde educação assistência Esporte aprovado por unanimidade 

de votos; Projeto de lei nº 852/21 aprovado por unanimidade; Na sequência, o 

senhor Anderson pede a palavra para manifestar o seu descontentamento pela 

atitude do Senhor secretário de administração que por incompetência, 

encaminhou o projeto de lei nº 855/21, solicitando a alteração da lei nº 604/09 

não sabendo ele que isso já foi feito e que já é lei desde 2015, acho que o 

secretário de administração deveria ao menos se inteirar do que está vigente 

no município, este secretário não tem competência para estar aonde está. 

Todos sabemos que nosso prefeito em outra gestão foi prejudicado pela 

administração e sofreu processo por causa das 33 diárias, erro de seu 

funcionário, que fique bem claro que tudo que vier para cá iremos analisar nos 

mínimos detalhes e que o senhor Secretário de Administração se atente para 

não cometer mais esse tipo de erro. A senhora Presidente pede que sejamos 

breves em nossas falas pois uma sessão onde se resolve todos os assuntos 

fica muito longa e quero repetir a fala do Edil dizendo que realmente estamos 

estudando a fundo cada projeto que chega aqui para que não sejamos 

acusados de negligenciar nosso futuro. Nada mais havendo a tratar, a senhora 

Presidente pede para que todos permaneçam no plenário para a próxima 

sessão, agradece a presença de todos e encerra sessão determinando a mim 

que lavrasse esta ata que após lida e discutida, se aprovada, será assinada por 

todos os vereadores presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da 9ª (nona) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) primeiro 

período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e oito 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (28/04/2021) às (09:00) 

nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana 

do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F. 

Graciano,do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo 

secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se 

a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva, 

Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo, 

Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth 

Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino e Sara dos Santos Soares. Havendo 

"Quorum" exigido por lei,a senhora Presidente cumprimenta todos na pessoa 

da senhora Janete Bock, e lembra quê por causa do Decreto sobre a pandemia 

pedimos para que todos mantenham o distanciamento social e que usem suas 

máscaras, que estamos permitindo a entrada de 50% dos assentos do auditório 

para evitar a aglomeração, que a sessão será transmitida pelo YouTube, 

Facebook e Instagram. Continuando, é realizada a leitura de atas anteriores 

que após aprovação a senhora Presidente determina, a leitura das matérias do 

expediente a saber: Parecer Conjunto das Comissões de legislação e justiça e 

comissão de terras obras e serviços públicos, FAVORÁVEL a aprovação do 

projeto de lei nº 001/21 do Senhor Fernando Mendes Lima. Indicação nº 

031/2019 autoria do vereador Fernando Mendes Lima, solicitando ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal para que determine a realização da limpeza, coleta de lixo e 

roço do mato nos bairros de nossa cidade; Indicação nº 034/21 autoria do 

vereador Elnatã, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova 

a pavimentação da Avenida Eduardo da Machado e das ruas 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09, e 010, todas localizadas no bairro Alto da Conquista; Em 

discussão o Parecer das Comissões Permanentes sobre o projeto de lei nº 

001/21,onde o senhor Glaucione se diz muito feliz por fazer parte deste 

momento, sabe que há muito, Vila mandí é Distrito, mais que nunca lhe passou 

pela cabeça sobre Nova Barreira e que o senhor Fernando está de parabéns 

pela iniciativa. O senhor Fernando então, lembra que a comunidade de Nova 

Barreira é muito humilde e carente de muitas benfeitorias, agradeço o esforço 

das comissões que se juntaram para analisar e despachar o parecer favorável, 

a senhora Presidente parabeniza o senhor Fernando pela iniciativa e coloca em 

votação o parecer favorável ao projeto de lei nº 001/21 que foi aprovado por 

unanimidade; O projeto de lei nº 001/21 também aprovado por unanimidade 

.Novamente com a palavra o senhor Fernando fala sobre sua indicação, pois 

tem visto que o município precisa urgentemente de Roço e limpeza, nossa 

cidade está cheio de lixo e de matagal, peço encarecidamente ao Senhor 

Prefeito para que determine o secretário da pasta para providenciar que 

mudemos a cara da nossa cidade. Colocada em votação a Indicação nº 

031/21, foi aprovada por unanimidade. O senhor Elnatã, agradece a Deus mais 

uma vez pela oportunidade de estar vereador, cumprimenta o senhor Marco 



Aurélio, sabemos que tem chovido muito mas com jeitinho conseguimos, as 

ruas do Alto da Conquista são muito baixas, é necessário e urgente que seja 

feita bloquetagem ou pavimentação, quero dizer também que presenciamos 

uma situação ruim no cemitério, pessoas colocam veículos em cima dos 

túmulos enquanto bebem bebidas alcoólicas, como vimos o trabalho realizado 

pela Secretaria de Assistência, que bom se esse trabalho pudesse ser 

estendido também para os Distritos. Colocado em votação a indicação nº 

34/21, aprovada por unanimidade de votos. Nas considerações finais, o senhor 

Dennes pede a palavra, e, diz que se dirige a esta Tribuna para se defender de 

acusações em redes sociais oriundas da pessoa do Senhor diretor de Esportes 

senhor Carpigiani, que além de o ofender, fica perseguindo pessoas que são 

ligados a ele, que fique bem claro, não tenho nada contra o  prefeito, a minha 

questão é com o senhor Carpegiane, não é porque sou sobrinho do Zé do 

Quincas que tenho que ser perseguido, fui atacado e tenho direito de me 

defender, então senhor Carpegiani vejamos, tenho provas aqui em minha mão 

de que em janeiro sua esposa Késia recebeu da Secretaria de Saúde r$ 

6.121,00 ( seis mil e cento e vinte e um reais) e o senhor r$ 4.615,00 (qutro mil 

seiscentos e quinze reais), da administração 13.000,00 (treze mil reais), e, em 

02/02, mais r$ 3.400,00 ( três mil e quatrocentos reais), ou seja, neste período 

teve tantas festividades para aluguel de tantas  tendas? não sei, de qualquer 

forma o que entendo é quê, quem tem telhado de vidro não joga pedra no 

telhado do vizinho e vamos resolver essa situação viu  Sr Carpegiane. Quero 

parabenizar o Senhor Fernando Mota pela apostila e o trabalho no projeto 

saúde na escola e parabenizo também a nossa presidente nossa vice-prefeita 

que também é mulher e são dígnas de todo nosso respeito. Nada mais 

havendo a tratar a senhora Presidente encerra a sessão pedindo para que 

todos permaneçam no plenário para a próxima sessão e determinando a mim 

que lavasse esta ata que após lida, discutida, se aprovada será assinada por 

todos os vereadores nos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da 10ª (décima) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) primeiro 

período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às vinte e nove 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (29/04/2021) às (09:00) 

nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana 

do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F. 

Graciano,do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo 

secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se 

a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva, 

Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo, 

Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth 

Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino e Sara dos Santos Soares. Havendo 

"Quorum" exigido por lei,a senhora Presidente invocando a proteção direção e 

a graça de Deus,dá por aberta a sessão, pedindo todos que mantenham o 

distanciamento social e permaneção com suas máscaras,que nossas sessões 

estão sendo transmitidas pelo Youtube, Facebook e Instagran, em seguida, 

detremina a leitura das matérias na ordem do dia à saber; Indicação nº 

032/2019 autoria dos vereadores Anderson de Souza e Felipe Bringel, 

solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova o bloqueamento 

das ruas Hélio Rego, José Henrique, Luizinho Piloto, Raimundo Rezende, Rui 

Barbosa, Lindolfo Pimentel, Augostinho Souza, Geovane Ribeiro, Manoel de 

Souza, Alcir Miami e o asfaltamento das ruas Paulo Oliveira e Avenida Albino 

Malzoni, todas localizadas no bairro Bel Recanto, nesta cidade; Indicação nº 

033/21 de autoria do vereador Anderson Souza, solicitando ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal para que promova a instalação de placas com o nome do 

logradouro de ruas e avenidas de todo município de Santana do Araguaia; 

Indicação nº 035/21, de autoria da vereadora Fernanda de Toledo, solicitando 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova a pavimentação da Rua 

Hélio de Almeida,no bairro Expansão, nesta cidade; Indicação nº 036/21, de 

autoria da vereadora Fernanda de Toledo,solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal para que promova a finalização da obra do Posto de Saúde 

localizado no Residencial Rio Araguaia nesta cidade; Indicação nº 037/21, de  

autoria da vereadora Fernanda de Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal para que promova a revitalização do espaço cultural João salame e 

seu entorno, localizado na Avenida Terezinha Abreu Vita, nesta cidade; 

Indicação nº 038/21 de autoria da vereadora Fernanda de Toledo, solicitando 

ao Exmo Sr. Prefeito Municipal para que promova a construção de redutores de 

velocidade,tipo quebra molas na avenida principal do Residencial Carajás, 

nesta cidade; Indicação nº 039/21, de autoria da vereadora Fernanda de 

Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova esforços 

junto ao governo estadual para a implantação de uma Delegacia Especializada 

de Defesa da Mulher no nosso município; Indicação nº 047/21, de autoria da 

vereadora Nailma Aquino, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 

determine a pavimentação das ruas Isaias Souza Neto, Ametista souza Lopes, 

ambas no bairro rodoviário nesta cidade.Com a palavra, a senhora Fernanda 



que se reporta ao Senhor Efraim, aqui presente, representando o Senhor 

Prefeito, esta Rua Hélio de Almeida, é a rua do nosso saudoso Julio da Marisol, 

me sinto constrangida ao passar por lá pois, o acesso a algumas residências 

está prejudicado, temos que dar ao menos trafegabilidade a comunidade e 

sinto no momento que as maiores demandas municipais é a conservação de 

nossas ruas pois o período de chuvas acaba com elas, mesmo sabendo que a 

operação tapa-buracos não pára, mais esta rua, está intransitável. Sobre o 

postinho é uma obra iniciada pelo próprio gestor atual, peço pela retomada da 

obra que é um anseio daquela comunidade que fica afastada do centro da 

cidade. Sobre a revitalização do espaço cultural, já que retiraram a fábrica de 

bloquete de lá, vamos investir naquele espaço, trazendo diversão para as 

crianças no setor, revitalizando a praça, o parquinho para que possam praticar 

esporte e lazer; Sabemos que no Carajás é muito usado pelo ciclismo e para 

caminhadas, portanto, é muito importante garantir a segurança de todos, 

aquela Avenida que se chama Maria de Lourdes Lemos, precisa urgentemente 

destes redutores de velocidade. Colocadas em votação, as indicações de 

números 035/036/037/038 e 039/21, da vereadora Fernanda foram todas 

aprovadas por unanimidade. A senhora Nailma diz que tem consciência de que 

tem chovido muito, mais que não podemos esperar para começar a mexer nas 

ruas, o povo está clamando pois é muito buraco e muita lama, colocado em 

votação a indicação nº 047/21 aprovada por unanimidade. Com a palavra o 

senhor Anderson que diz que será breve, mais que fica preocupado pois nos 

deparamos com a falta denominação dos logradouros, nós moradores mais 

antigos, sabemos o endereço de quase todos os lugares, mais e os chegantes, 

os carteiros por exemplo? deve ser grande dificuldade para entregar 

correspondências, quanto a pavimentação do Bel Recanto, quero frisar que foi 

o primeiro setor da cidade, existe desde o tempo da Fazenda, nasci lá e morei 

por 47 anos, e também o Felipe, hoje, é morador do setor e vemos que o 

açoriamento e a erosão vai destruindo tudo, lá, alaga e as empresas que ficam 

do lado do asfalto podem se cansar de tantos prejuízos e os empresários 

levarem suas empresas para outros municípios, portanto, pedimos que o 

Senhor Prefeito veja com carinho nosso pedido especial e providencie o 

sistema de drenagem e organize nosso setor. Colocado em votação as 

indicações 032/033/21 aprovadas por unanimidade. A senhora Fernanda diz 

que nós mulheres temos que ser respeitadas pelo fato de sermos mães, filhas 

e esposas, o próprio ambiente masculino de uma delegacia já nos deixa 

impactada e ainda ter que falar de certos assuntos para homens, nos deixam 

ainda mais envergonhados, como todos sabem, fui agredida moralmente, mais 

muitas outras são agredidas fisicamente também, é muito fácil se esconder 

atrás de um celular para desabafar suas invejas e frustrações, mas digo que a 

vereadora Fernanda, pode ser xingada e ultrajada mas a Fernanda mãe, 

esposa e filha merece respeito e honra, essas injúrias ferem profundamente, os 

homens nos devem esse respeito, Hillary Clinton em sua luta pelo respeito 

dizia, homens apoiem nossa luta pois vocês também têm mães , esposas e 



filhas. O senhor Glaucione disse que ele também passou por momentos difíceis 

nas redes sociais por calúnias e difamações, me defendo, quando posso, mas 

acho inadmissível saber do que passou, parabenizo a atitude do seu esposo 

Beto Toledo, que do seu lado enfrentou tudo com dignidade e amor, isso só 

prova que tem potencial, que é mulher de Deus e de garra. A senhora 

Presidente diz a Fernanda que a dor dela é a sua própria dor e que estaremos 

com você e com todas as mulheres que necessitem de apoio, que é necessário 

que se ache uma maneira para inibir esses atos nas redes sociais. 

Continuando não havendo nada mais a tratar a senhora Presidente agradece a 

presença de todos pede para os Edis permanecerem na plenária para próxima 

sessão e determina mim primeiro secretário que lavrasse esta ata, que após 

lida e discutida, se aprovada, será assinada por todos os vereadores 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da 11ª (décima primeira) sessão ordinária, do (1º) primeiro ano, do (1º) 

primeiro período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às trinta 

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (30/04/2021) às (09:00) 

nove horas, horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana 

do Araguaia, estado do Pará. Presidida pela Srª Rosa Monica B. F. Graciano, 

do (1º) primeiro secretário Sr. Elnatã Alves da Silva e do (2º) segundo 

secretário Sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se 

a presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique R. Silva, 

Elivany Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelle S.de Toledo, 

Fernando Mendes Lima, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Luebeth 

Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino e Sara dos Santos Soares. Havendo 

"Quorum" exigido por lei, a senhora Presidente invocando a proteção direção e 

a graça de Deus, dá por aberta a sessão, lembrando que continuem usando 

suas máscaras, que mantenham o distanciamento social e que nossa sessão 

está sendo transmitida ao vivo pelo Youtube, Facebook e Instagran. Na 

sequência, a senhora Presidente determina a leitura das matérias na ordem do 

dia à saber; Requerimento nº 003/21 de autoria da vereadora Sara Soares, 

requerendo a mesa diretora da Câmara Municipal de Santana do Araguaia para 

que promova projeto de resolução de alteração ao Regimento Interno desta 

casa, propondo que as sessões da mesma sejam realizadas semanalmente e 

não mais na última semana do mês; Requerimento nº 004/21 de autoria dos 

vereadores Anderson Souza, Felipe Bringel, Fernando Mendes, Fernanda de 

Toledo, Nailma Aquino, Glaucione Costa, Sara Soares, Alexandre Soares, 

Luebeth Lopes,  Dennes Henrique, Isaias souza e Elnatã Silva, requerendo à 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santana do Araguaia a instauração de 

CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a 

concessão de serviço público de água e esgoto no município, que, atualmente 

é explorado pela empresa BRK  Ambiental; Indicação nº 041/21, de autoria da 

vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 

promova os meios necessários para adquirir uma UTI móvel, uma UTI fixa, dois 

Respiradores, sendo um infantil e um adulto, e, de incubadoras para a 

maternidade Municipal; Indicação nº 042/2019 autoria da vereadora Sara 

Soares solicitando Exmo. Senhor Prefeito Municipal que promova o 

bloqueteamento das ruas e avenidas do bairro seringal; Indicação nº 043/21, 

autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para quê promova ações no sentido de estar capacitando os 

Técnicos de Enfermagem, lotados na Secretaria Municipal de Saúde; Indicação 

nº 044/21, de autoria dos vereadores Sara Soares, Felipe Bringel, Fernando 

Mendes, Anderson Souza e Dennes Henrique, solicitando ao Exmo. Senhor 

Prefeito para que promova a imediata e constante atualização das informações 

disponibilizadas no Portal da Transparência do município; Indicação nº 045/21, 

de autoria da vereadora Sara Soares, solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para que promova ações no sentido de regularizar a remuneração 

salarial dos Técnicos de Enfermagem da rede Municipal de Saúde; Indicação 



nº 046/21, de autoria dos vereadores Sara Soares e Glaucione Costa, 

solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que promova ações no 

sentido de construir um posto de saúde no bairro Alto da Conquista; Indicação 

nº 048/21, de autoria da vereadora Rosa Mônica, solicitando ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que promova esforços junto ao Governador Helder 

Barbalho , ao Senador Jader Barbalho e ao Deputado Federal José Priante 

para realizarem convênios para destinarem Emendas para pavimentação de 

ruas e avenidas, bem como, para a reforma do terminal rodoviário em Santana 

do Araguaia; Com a palavra senhora Sara Soares que em primeiro lugar 

agradece a Deus por estar vereadora e também as pessoas que depositaram o 

voto de confiança a ela, também as pessoas de sua família que sempre a 

apoiaram. Diz que se sente contrariada com o fato de saber que a prefeitura 

tem 15 dias para responder as indicações que foram encaminhadas e que até a 

presente data nem mesmo as de Fevereiro foram respondidas, que está 

preocupado em saber como está sendo aplicado recebimento de ITBI- Imposto 

de Transmissão de Bens Imóveis, pois é do nosso conhecimento que o 

agronegócio do município tem gerado milhões, e no entanto, não temos 

conhecimento de como tudo isso está sendo aplicado, quanto ao meu 

requerimento, surgiro a mudança ao Regimento Interno porque por ele, as 

sessões são quatro e na última semana do mês, por causa da Pandemia 

estamos nos reunindo apenas uma vez ao mês, o que tem gerado transtorno 

pois passamos um mês para nos reunirmos novamente, o que atrapalha o 

andamento dos trabalhos e até dificulta a relação com as classes, setores e 

bairros que ficam esperando uma resposta do parlamentar. Sobre o 

bloqueteamento do seringal, gostaria de pedir ao nosso prefeito para que tenha 

um olhar de afeto e dedicação para que possamos resolver um pouco dos 

problemas do povo daquele setor. O setor Alto da Conquista carece de um 

postinho de saúde para que a comunidade seja atendida lá mesmo, uma vez 

que fica mais fácil acesso já que o setor fica do outro lado da BR e toda 

comunidade merece ter atendimento de qualidade; Com toda a problemática da 

pandemia é indispensável que o município possua  uma UTI móvel e uma fixa 

para que nossos munícipes possam ser melhor atendidos, e, também os 

respiradores que nem são tão caros, mas que são de bastante relevância para 

pacientes, principalmente neste momento da covid-19; Gostaria de frizar aqui 

que há exatamente 13 anos nossas Técnicas de Enfermagem recebem meros  

R$ 50,00 (cinquenta) reais por plantão, o que é inconcebível é um trabalho tão 

digno, tão honrado e tão pouco reconhecido e valorizado, desta mesma forma 

gostaria de que o município empreendesse meios também para oferecer aos 

nossos técnicos de  enfermagem cursos de capacitação, pois sempre vão 

surgindo técnicas para melhorar o atendimento e dar mais qualidade ao 

paciente; Quanto  ao Portal de Transparência, eu e os Edis que assinamos a 

indicação, pedimos urgência para que o portal volte imediatamente a funcionar, 

irei continuar falando quê, se estamos trabalhando honestamente não tem 

porque não mostrar ao povo, saibam  que esta câmara não concordará com 



sujeiras e estaremos aqui para defender o povo e os seus direitos, agradeço a 

todos pela atenção e digo que a verdade é grandiosa, graciosa e fortalece a 

alma e temos que ter um objetivo e lutar por ele, parabenizo a todos os 

vereadores e estarei junto com a Fernanda lutando também pela Rua Cleusa 

Alessandro; O senhor Glaucione diz que o vereador volta e meia se sente 

acuado, mais o vereador fez uma crítica ao secretário de administração, se ele 

está falho, ele vai melhorar, se continuar errando tomaremos nossas 

providências. A senhora Presidente coloca em votação as indicações nsº 

041/042/043/044/045/046/21, todas aprovadas por unanimidade. Na sequência, 

a senhora Presidente coloca em discussão o requerimento nº 003/21 que gerou 

muita discordância quanto ao número de sessões mensais e sobre serem 

semanais ou não. São várias as sugestões de dias, portanto, como o 

requerimento da vereadora sugere o Projeto de Resolução a senhora 

Presidente então encaminha para as Comissões Permanentes para juntos 

discutirmos a melhor maneira. O senhor Alexandre Soares faz requerimento 

verbal, solicitando que mesmo depois que passar toda a questão da Pandemia, 

que o modo de transmissão ao vivo das reuniões continue nas redes sociais. 

Peço a compreensão dos colegas quanto aos debates, pois, todos temos 

opiniões diferentes, mais estamos todos lutando pelo bem do municipio, que 

usemos nossa inteligência em prol da população sejamos mais cautelosos, 

somos todos seres humanos e, sinto que o secretário Cleber tem tido 

habilidade em nos ouvir e nos atender, não estou afrontando nossos colegas 

Glaucione e Anderson, só estou pedindo um pouco mais de cuidado e respeito 

pelo ser humano, quanto a essa questão aprovada sobre os plantões, temos 

que ter cuidado com o que aprovamos pois, é preciso de indexador da 

despesa, são detalhes que no futuro possam trazer problemas. A senhora 

Presidente coloca o requerimento verbal do Senhor Alexandre sendo aprovado 

por todos. A senhora Rosa Mônica fala sobre sua Indicação 048/21, 

enfatizando a importância de manter esse contato com a governança e os 

deputados ligados ao Governador, muitas portas se abrem, colocado em 

votação sua indicação é aprovada por unanimidade. Sobre o requerimento nº 

004/21, o senhor Glaucione diz que o povo já está cansado do descaso da 

BRK com a população, até mesmo atendimento da empresa é difícil, que é a 

primeira vez no município que a câmara vai investigar uma empresa, já fizemos 

coletas de assinaturas no abaixo-assinado e vamos provar por A mais B que 

esta empresa não tem o menor respeito com a população do nosso município, 

este, é um momento histórico fora BRK. Colocado em votação o Requerimento 

nº 004/21 foi aprovado por unanimidade. O senhor Felipe cumprimenta a todos 

e diz que foi a Cristalino, e lá, fez um vídeo citando problemas no intuito de 

tentar ajudar na solução, afinal ouvimos o nosso povo. Qual não foi minha 

surpresa ao saber que a Secretária de Saúde dona Kelly quando me viu disse 

que não estava boa comigo, ora, eu fui eleito para representar o povo e 

quantas vezes for preciso eu vou reivindicar as necessidades do povo quer a 

gestão goste, ou não, vou continuar desempenhando o meu papel de vereador. 



O senhor Anderson diz que protocolou um requerimento para a Pauta de hoje e 

gostaria que tivesse sido apresentado, sabemos que houve um erro na data do 

carimbo da aprovação, que pode não ter sido intencional, mas atrapalhou, hoje 

atrapalhou a mim, amanhã poderá ser com outro. A senhora Presidente fala  ao 

Senhor Anderson que seu requerimento foi apresentado extra-pauta e que 

futuramente poderá ser apreciado já que o mesmo se encontra protocolado na 

secretaria. Na sequência vários vereadores explanaram sobre as conquistas 

vindas para o município, através de suas viagens, logo após a senhora 

Presidente agradece a participação e presença de todos e diz que os canais de 

comunicação são muito importantes para a participação do povo e, quê 

futuramente será tudo informatizado. Nada mais havendo a tratar agradece a 

presença de todos e encerra sessão, determinando a mim, primeiro secretário, 

que lavrasse esta ata, que após lida e discutida, se aprovada, será assinada 

por todos os vereadores presentes. 

 


