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

referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada aos (19) dezenove dias do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um (19/02/2021) às (09:00) nove 

horas, horário regimental, no plenário da Camara Municipal de Santana do 

Araguaia, Estado do Pará. Presidida pela senhora Rosa Mônica B. Franco 

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

secretário sr. Alexandre Soares Bezerra. Pela chamada nominal constatou-se a 

presença dos Edis: Anderson Alves de Souza, Dennes Henrique Rodrigues 

Silva, Elivâny Martins Silva, Felipe Bringel Oliveira, Fernanda Raquelli S. de 

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

Luebeth Lopes Brandão, Nailma Silva Aquino,Sara dos Santos Soares e 

Sivaldo Correia de Azevedo. Com a palavra a senhora presidente Rosa Mônica 

que dá boas vindas a todos os vereadores, falando dá satisfação que sente em 

presidir esta casa e que para melhor desenvolver os trabalhos convida a 

senhora Fernanda Raquelle para preceder a oração Inicial, onde a mesma cita 

o Salmo 100 para que aclamemos ao Senhor com alegria e o sirvamos com 

alegria que o senhor é bom e agradável e que vivamos em união, esta é a sua 

vontade, que sejamos unidos, para juntos, vivenciarmos a eterna misericórdia 

de Deus, convida a todos para a oração que o próprio Cristo ensinou o Pai 

Nosso. Continuando a senhora Presidente cumprimena o Sr. Prefeito Municipal 

Eduardo Alves Conti, sr. Hefrain,Secretário de Governo,Sr. Adelman, secretário 

de planejamento e demais presentes, lembra a todos para que mantenham o 

distanciamento social e que não tirem suas máscaras.Determina então que 

uma vez que fôra discutido na sala de reuniões juntamente com todos os Edis 

a formação das Comissões Permanentes para 2021, mais a votação é pública, 

portanto, apresentará a composição e logo após será a votação, pois esta, é a 

primeira tarefa do legislador pois sem as comissões, não há trabalho no 

legislativo. Segue-se a leitura. Comissão de Orçamento e Finanças, Presidente 

senhor Anderson Alves de Souza, vice-presidente Felipe Bringel Oliveira, 

secretário Senhor Fernando Mendes Lima e suplente senhora Fernanda 

Raqueli de Toledo; Comissão de Terras Obras Serviços Públicos e 

Planejamento Ambiental Urbana e Rural, Presidente senhor Sivaldo Correia de 

Azevedo, vice-presidente Nailma Silva Aquino secretário, Glaucione Silva 

Costa e suplente Fernando Mendes Lima; Comissão de Educação Saúde 

Assistência Cultura e Esporte, Presidente senhora Fernanda Raquelle de 

Toledo, vice-presidente Sara Soares dos Santos, Secretario sr. Alexandre 

Soares Bezerra e suplente Luebeth Lopes Brandão; Comissão de Legislação 

Justiça e Redação final, presidente sr. Elivany Martins Silva, vice presidente sr. 

Dennes Henrique Rodrigues Silva, secretário Isaías Souza Neto e suplente 

Sara dos Santos Soares; Para a Corregedoria  o titular, sr. Isaías Souza Neto e 

suplente sr. Elnatâ Alves da Silva. como não houve discussão nem 

questionamentos, a senhora Presidente então coloca em votação a 

composição das comissões permanentes, sendo aprovada por unanimidade. 

Na sequência a senhora Presidente apresenta o ofício gabinete do executivo nº 



012/2021 indicando o senhor Elivany Martíns Silva do Democratas como líder 

de governo na Câmara Municipal. a senhora Presidente mais uma vez 

agradece a Deus pela oportunidade em presidir esta casa e pede a todos os 

Edis para que permaneçam em seus lugares Pois para evitar aglomeração por 

causa da pandemia todas as sessões serão realizadas no mesmo dia, assim 

encerra sessão e determina a mim que Lavre esta ata, que após lida  e 

discutida, se aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Ata da (2ª) segunda sessão ordinária, do (1º) primeiro ano,do (1º) primeiro 

período, referente a (15)ª décima quinta legislatura realizada às dezenove dias 

do mês de fevereiro (19/02/2021) às (09:00) horas, horário regimental, no 

plenário da Câmara Municipal de Santana do Araguaia, Estado do 

Pará.Presidida pela vereadora Rosa Mônica B. F. Graciano, do (1º) primeiro 

secretário Elnatã Alves da Silva e do (2)º segundo secretário senhor 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, Sara dos Santos Soares e Sivaldo Correia de 

Azevedo.Havendo "quorum", exigido por lei, a senhora Presidente invocando a 

proteção direção e a graça de Deus, dá por aberta a sessão, lembrando a 

todos para que permaneçam com suas máscaras e mantenham o 

distânciamento fisico em respeito ao Decreto sobre o covid-19. Em seguida 

determine a leitura das matérias da ordem do dia a saber: Projeto de resolução 

nº 002/2011 de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal quê " Dispõe 

sobre a concessão de diárias aos servidores e vereadores da Câmara 

Municipal de Santana do Araguaia, e, dá outras providências". Indicação nº 

001/21 de autoria do vereador Luebeth Lopes, solicitando  ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal para que promova a imediata revitalização das ruas e 

avenidas do bairro seringal I, II e Expansão; indicação nº 002/21 de autoria do 

vereador Alexandre Soares, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para 

que promova o asfaltamento e o escoamento da avenida Manoel Quirino, 

localizado em Barreiras dos Campos; Indicação nº 003/21 de autoria do 

vereador Alexandre Soares, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para 

que determine à Secretaria Municipal de Saúde para que promova realização 

de processo seletivo para contratação de agentes comunitários de saúde em 

quantidade suficiente para suprir as lacunas existentes no município; Indicação 

nº 004/21 de autoria do vereador Elnatã,solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal para que promova bloquetagem das Avenidas Luiz Moraes e Brasil, 

localizadas no Distrito de Vila mandi; A senhora Presidente explica a todos 

sobre a justificativa ao valor das diárias que se encontra defasado desde 2015, 

que este aumento não se trata de um aumento real mas somente da reposição 

das perdas inflacionárias neste período, que aguardaremos também 

informações do Tribunal de Contas sobre a possibilidade de aumento real, 

conforme já falamos anteriormente. Não havendo nenhum questionamento, 

coloca-se em votação o Projeto de Resolução nº 002/21, aprovado por 

unanimidade. Com a palavra o senhor Alexandre Soares que agradece em 

especial a Deus por estar vivo e estar aqui representando o povo Santanense, 

quero registrar que a minha primeira indicação como Legislador é para o 

Distrito de Barreira dos Campos, porta de entrada para o nosso município e 

lugar onde passou toda sua infância e juventude. Desde criança tenho um 

sonho de ver aquela rua pavimentada e farei todo o possível para ir para que 



isso seja realizado, mesmo sendo um sonho para mim que fui morador daquela 

Avenida para os que ainda moram nela continuam clamando e me junto ao 

clamor da comunidade, peço ao Senhor Prefeito para que realize o sonho 

deste Vereador, o povo de Barreira ficará grato, lembro-me que no passado 

quando era gestor, encascalhou toda ela e mais outras e o parabenizo por esta 

ação, sobre os agentes comunitários de saúde, quero informar que a produção 

dos agentes é que alimenta o sistema do SUS para liberação de verbas da 

Saúde pro município, no momento estamos deixando de receber recursos por 

falta de informações da população dentro do sistema, algumas ACS já se 

aposentaram, outros se prepararam para outras áreas, deixando o município 

com número insuficiente para a demanda municipal, o Sr. prefeito tem uma 

trajetória política ligada ao povo e esta nova seleção será nova oportunidade 

para novas pessoas adentrarem no serviço público, agradeço mais uma vez a 

Deus pela oportunidade de poder ajudar ao meu povo e peço o apoio de todos 

para aprovarem minhas indicações. Colocadas em votação as Indicações nº 

002 e 003/21, aprovadas por unanimidade. Com a palavra o Sr. Luebeth que 

agradece a Deus pela oportunidade e por estar hoje participando desta 

primeira sessão como legislador do município, quê as ruas do Seringal I e II e 

Expansão, estão em péssimo estado de conservação, que o povo tem 

reclamado bastante dos buracos e que volta e meia pequenos acidentes 

acontecem devido aos transeuntes não saberem a profundidade dos buracos 

que  estão cheios de água de chuva, gostaria de contar com o apoio de todos 

na aprovação desta Indicação. Quero dizer, que na viagem que fiz a Belém, 

levei algumas demandas ao nosso Governador onde solicito alguns recursos 

médicos pois nosso município sempre se mostrou carente de alguns 

recursos.Colocado em votação a Indicação nº 001/21 aprovada por 

unanimidade. Continuando, o Sr. Elnatã agradece a Deus pela oportunidade de 

estar representando o povo deste município e sua Indicação é o clamor do 

povo do Mandí que estão vivendo uma situação de calamidade pública, essas 

duas Avenidas estão piores e quê o asfalto lá, não é a melhor opção, por isso 

pede bloquetagem pois facilita o escoamento da água que represa nelas, peço 

o apoio dos colegas na aprovação, colocado em votação a Indicação nº 

004/21, aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a senhora 

Presidente encerra a sessão, pedindo a todos para que permaneçam em 

plenário para a próxima sessão e determinando a mim que lavrasse esta ata 

que após lida, discutida, se aprovada será assinada por todos os vereadores 

presentes. 

 

 

 

 



Ata da (3ª) terceira sessão ordinária, do (1º) primeiro ano,do (1º) primeiro 

período, referente a (15)ª décima quinta legislatura, realizada às dezenove dias 

do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (19/02/2021) às (09:00) 

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

Araguaia, Estado do Pará.Presidida pela vereadora Rosa Mônica B. F. 

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

secretário senhor 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, Sara dos Santos Soares e 

Sivaldo Correia de Azevedo.Havendo "quorum", exigido por lei, a senhora 

Presidente invocando a proteção direção e a graça de Deus, dá por aberta a 

sessão, determinando a leitura das matérias da ordem do dia à saber: 

Indicação nº 005/21 de autoria da vereadora Fernanda Toledo, solicitando ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova o asfaltamento das ruas João 

Vilela no bairro 13 casas, nesta cidade. Indicação nº 006/21 de autoria da 

vereadora Fernanda Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para 

que promova a imediata reforma e ampliação da Rodoviária Municipal, em 

especial adequando o terminal de passageiros ao veículos de grande porte. 

Indicação nº 007/21 de autoria da vereadora Fernanda Toledo, solicitando ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova obras de drenagem no bairro 

Balneário evitando alagamentos e prejuízos aos moradores daquele setor; 

Indicação nº 008/21, de autoria da vereadora Fernanda Toledo,solicitando ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova  obras de organização da rede 

de distribuição de água na vila Nova Barreira, democratizando o acesso a água 

a toda comunidade; Indicação nº 009/21, de autoria da vereadora Fernanda de 

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

implantação de uma cadeira odontológica na Estratégia de Saúde da Família 

Conceição Pugas, localizado em Nova Barreira.Indicação nº 010/21 de autoria 

da vereadora Fernanda Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

para que promova com urgência as Reformas das Quadras Esportivas do 

Bairro União e Rodoviário; Indicação nº 011/21 de autoria da vereadora 

Fernanda Toledo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 

promova a pavimentação da estrada de acesso ao cemitério 

Municipal;Indicação nº 012/21, de autoria da vereadora Sara Soares, 

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

um Aterro Sanitário em local adequado; Indicação nº 013/21 de autoria da 

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

com as autoridades competentes para que seja implantado o Corpo de 

Bombeiros Militar em Santana do Araguaia; Indicação nº 014/21, de autoria da 

vereadora Sara Soares solicitando ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para 

que diligencie com as autoridades competentes para que seja construído um 

muro de arrimo com Cais as margens do Rio Araguaia, no distrito de Barreiras 



dos Campos; Indicação nº 015/21, de autoria da vereadora Sara Soares, 

solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que promova a compra de 

respiradores artificiais com vistas a evitar amanhã ou depois de terem que 

escolher quem vive e quem morre. Indicação nº 016/21, de autoria da 

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

promova o Patrolamento/Encascalhamento e a operação tapa-buraco nas ruas 

e avenidas de Santana do Araguaia com maior urgência; Com a palavra, a 

senhora Fernanda Toledo que cumprimenta os colegas na pessoa da 

presidente Rosa Mônica e ao plenário na pessoa do nosso prefeito Eduardo 

Conti, em defesa de suas Indicações fala que a Rua João Vilela é aquela que 

dá acesso à escola Meninópolis, é um sonho ver aquela rua arrumada com 

sinalização e asfalto de qualidade, é uma rua muito movimentada por causa da 

escola, mas, entra ano e sai ano e a erosão continua estragando cada vez 

mais, sobre a reforma da rodoviária, nossa população passa por sérios 

problemas no embarque pois hoje os ônibus são mais altos, no entanto o 

embarque tem que ser feito fora dos Boxes pois não cabem os veículos de 

grande porte, em dias de chuva o desconforto é grande; A drenagem no Setor 

Balneário é um problema antigo, todo ano setor sofre com alagamento inclusive 

quero parabenizar ao Senhor Prefeito que ao ser acionado sobre as casas 

alagadas no setor não mediu esforços para socorrer as famílias; A água de 

Nova Barreira do lado direito não chega para comunidade, temos caixa nova,o 

poço mas temos que fazer a água chegar nas residências, quero lembrar que 

na sua outra gestão a cadeira odontológica ficou comprada mas que por falta 

de interesse em resolver burocracias exigidas pelo SUS e Ministério da Saúde 

ainda hoje, não funciona lá o atendimento odontológico; As quadras precisam 

ser revitalizadas pois, esporte, é saúde em nossa comunidade precisa usufruir 

daquilo que faz bem, parabenizo inclusive, por terem retirado a fábrica de 

bloquetes lá da quadra e do espaço cultural, corrigimos um erro, quanto a 

pavimentação do acesso ao cemitério à muito esperamos que isso aconteça, 

no verão é muita poeira e na época de chuvas muita lama, já é momento de 

tristeza acompanhar cortejo fúnebre, e, em dias de chuva muito difícil de 

passar nos buracos e lama, espero contar com o apoio dos nobres colegas na 

aprovação de minhas indicações. Colocadas em votação as indicações 

números 005/006/007/008/009/010 /011/21 aprovadas por unanimidade. Com a 

palavra senhora Sara Soares quê em defesa de suas indicações diz que o 

objetivo deste aterro é evitar odores e doenças pois a contaminação do solo 

água e do ar causa grandes transtornos para agora e também no futuro, é 

urgente a necessidade de um espaço que seja propício para deposição de 

resíduos sólidos e, sem contar, que a proximidade com o cemitério causa mais 

tristeza quando os familiares vão enterrar seus entes queridos. Sobre os 

bombeiros precisamos prevenir incêndios, situações de pânico bem como 

busca e salvamento de pessoas de bem, quê nosso gestor busque junto as 

autoridades competentes os meios para implantar este Corpo de Bombeiros 

Militar em nosso município; Sobre o muro de arrimo em Barreira do campo é 



um sonho antigo, com o tempo a erosão vai desmoronando toda orla do rio, 

esse muro fomentará ainda mais o turismo no cartão-postal de nosso 

município; A compra dos respiradores artificiais é para evitar que amanhã ou 

depois não tenhamos que escolher quem vive e quem morre pois dispomos no 

município de número pequeno desses aparelhos que são indispensáveis nesse 

tempo de pandemia; quanto ao patrolamento e operação tapa-buraco para 

minimizar o risco de acidentes e melhorar o trânsito pois nossas ruas estão em 

péssimo estado de conservação. Quero agradecer a presença do Senhor 

Prefeito Municipal e demais secretários e dizer que agradeço a Deus pela 

oportunidade de estar representando o povo Santanense e que estarei à 

disposição para atender as demandas necessárias.A senhora Presidente então 

agradece pela compreensão de todos, entende que é desgastante estas 

sessões no mesmo dia, mais, que é preciso, temos que obedecer às normas 

de isolamento e distanciamento social, o mundo inteiro passa pela mesma 

situação, temos que ser precavidos também. Assim coloca em votação as 

Indicações nº 012/013/014/015 e 016/21, aprovadas por unanimidade.Nada 

mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerra sessão determinando a 

mim ,primeiro secretário que lavrasse esta ata quê após lida e discutida, se 

aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. 

 

 


