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Ata da milésima duocentésima quinquagésima terceira (1253ª), sessão ordinária do primeiro 
ano do segundo período referente a 14ª legislatura, realizada aos trinta dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e dezenove (30/08/2019) às (09:00) horas, horário regimental no 
plenário da Câmara Municipal de Santana do Araguaia Estado do Pará. Presidida pelo 
senhor Elivany Martíns Silva, do primeiro secretário sr. Josimar Orlando Martins e do 2º 
secretário sr. Rosivaldo de Aguiar Pereira. Pela chamada nominal, constatou-se a presença 
dos Edis: Cleiton da Luz carveli, Cleonice Brito da Silva, Glaucione Silva Costa, Isaías Souza 
Neto, Jailson Alves de Faria, Patrico Cirqueira da Silva, Roberto Marcondes A. de Toledo e 
Sebastião Pereira costa. Havendo "Quorum" exigido por lei, o senhor presidente convida o 
senhor Pr. Sebá para preceder a oração inicial e ato contínuo, justifica a ausência dos 
nobres colegas. Como não há matérias para o expediente e nem para ordem do dia, o 
senhor presidente então deixa a palavra franca para as considerações finais, onde o senhor 
Josimar, parabeniza os colegas pelo trabalho da semana que prova que estamos 
desenvolvendo nossas atividades, estamos cobrando, tanto do gestor quanto, dos nossos 
deputados estaduais e federais e gostaria de informar que está chegando para o município 
através do meu pedido ao Deputado Nilson Pinto uma Patrulha mecanizada que certamente 
trará muita alegria aos nossos pequenos produtores. O senhor presidente diz que este foi 
mesmo um compromisso do Nilson Pinto firmado com a população e que pessoalmente 
iremos agradecê-lo. Com a palavra o senhor Beto Toledo que pede para que o senhor 
Wallace presente no auditório se levante para que todos o conheçam e diz que além de 
algumas competições das quais ele vem ganhando, Santana tem agora a oportunidade de 
ser representada nas paraolimpíadas, que todos nós possamos ajudá-lo financeiramente, 
cada um dando um pouquinho vai ajudar bastante, continuando fala sobre a BR 158, as 
pontes, viagens sobre o número de vereadores e acha que mantendo os 15, aumenta o 
número de partidos o quê facilitaria o ganho de emendas, que, a compra do carro adaptado 
não seria interessante e que está previsto para setembro algumas emendas, mais que, 
teremos que ficar atentos pois o município precisa sair do CAUC. O sr. Glaucione 
cumprimenta as pessoas do Senhor Bitinguinha e Mikaelle, parabeniza o senhor presidente 
pelo empenho em trazer esta casa harmoniosa, e que o seu respaldo está muito bom, tudo 
que chega é analizado pelo nosso assessor, mais quero dizer que, o Senhor Prefeito vetou 
nossas Emendas, mas não concordo, temos nosso posicionamento, respeito a opinião do 
prefeito mas sou contra o Veto. Senhor Rosivaldo quer reforçar e parabenizar a luta do 
colega Beto Toledo em se tratando de BR 158, pois está sendo incansável, fala da 
participação do senador Zequinha que é de suma importância e tem nos representado bem, 
isso nos enche de orgulho. Sobre o Veto, sou contra pois fomos bem assessorados e 
conseguimos sugerir emendas com ótimo texto e dentro da constitucionalidade, portanto, 
sou contra o veto do Senhor Prefeito, estaremos indo à Brasília solicitar emendas com o 
deputado Celso Sabino, agradeço ao secretário de governo que enviou respostas as minhas 
indicações, e que as máquinas estão trabalhando e isso nos traz contentamento. O senhor 
Beto Toledo diz que suas viagens recebem o apoio da câmara e que ele representa a todos 
os 15 vereadores. Pastor Sebá  agradece a Deus por tudo e também ao senhor presidente 
por ser uma pessoa flexível e fácil de lidar pede ao Senhor gestor para que olhe com carinho 
para as ruas Nilo Borges do setor Balneário e Rondon Resende no setor comercial que 
estão em péssimo estado de conservação, sobre o Veto também sou contra. Na sequência o 
senhor presidente solicita então ao Senhor Godoy para que envie Ofício solicitando resposta 
sobre a situação da prefeitura no CAUC, convida a todos para participarem do primeiro 
encontro sobre epilepsia que acontecerá aqui mesmo no prédio na próxima semana e não 
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havendo nada mais a tratar encerra a sessão determinando a mim primeiro secretário que 
lavrasse esta ata que após lida e discutida se aprovada será assinada por todos os 
vereadores presentes. 
 


