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Ata da milésima duocentésima sexagésima quinta (1265)ª sessão ordinária, do primeiro 

(1)º ano,do segundo (2)º período, referente a décima quarta (14)ª legislatura, realizada às 

vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, (29/11/2019) às 

nove horas (09:00) horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Santana do 

Araguaia, Estado do Pará .Presidida pelo senhor Elivâny Martins Silva,do (1)º primeiro-

secretário, senhor josimar Orlando Martins, e do segundo (2)º secretário senhor Rosivaldo 

de Aguiar Pereira. Pela chamada nominal constatou-se a presença dos Edis: Antônio 

Nilson Chiele, Cenir Fernandes de Souza, Cleiton da Luz carveli, Cleonice Brito da Silva, 

Glaucione Silva Costa, Isaías Souza Neto, Jailson Alves de Faria, Oseias Rosa de Souza, 

Patrico Cirqueira da Silva e Sebastião Pereira Costa .Havendo "Quorum" exigido por lei, 

melhor presidente invocando a proteção, direção e a graça de Deus realiza a oração do Pai 

Nosso pedindo proteção divina, ato contínuo, justifica a ausência do senhor Beto Toledo 

que se retirou da sessão por estar com fortes dores de cabeça e de estômago ruim, 

portanto não participará da sessão,quanto ao senhor Clébio (Chumbrega) não compareceu, 

nem justificou sua ausencia, o senhor presidente continuando diz esperar que para o 

próximo ano os colegas respeitem mais o calendário e que participem sem faltas, ele é feito 

com antecedência e dá para se programar e todos têm obrigação de estarem presentes 

nas sessões,se de tudo houver algum motivo sério que impeça de vir, justifique. Na 

sequência é realizada a leitura das matérias do expediente a saber: Parecer da comissão 

de orçamento e Finanças favorável a aprovação do projeto de lei nº 841/2019, de 30 de 

setembro de 2019 de autoria do executivo Municipal "estima a receita e fixa despesas para 

o exercício de 2020 LOA,no município de Santana do Araguaia- Pará" continuando o 

senhor presidente determina a leitura dos Atos de Promulgação 01 e 02/2019 onde 

promulga proposição Legislativa sancionada tacitamente, em virtude do silêncio, sanção ou 

veto,pelo prefeito Municipal de Santana do Araguaia, em tempo hábil previsto no artigo 46-

E § lº da lei orgânica municipal. sendo assim,autoriza publicação das leis 842/19 que 

"autoriza o Executivo Municipal a instituir o projeto Casa da Gestante Carente e dá outras 

providências"; lei Nº 843/19 que "dispõe sobre o ensino de música nas escolas municipais 

de Santana do Araguaia,e dá outras providências". O senhor presidente comenta que este 

ato é inédito,não conhecia na história do município uma sanção tácita, embora esteja no 

Regimento Interno nunca tinha visto falar que já fôra feito alguma vez. Prosseguindo,o 
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senhor Presidente coloca em discussão o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 

e, não havendo discussão foi aprovado por unanimidade.Dispensadas as formalidades 

regimentais o senhor presidente então, já na ordem do dia, coloca em votação o projeto de 

lei nº 841/19,a LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2020 sendo que, não 

houve nenhum questionamento e também foi aprovada por unanimidade. O senhor 

presidente então diz a todos os Edis que não houve discussões em plenário,mais já fôra 

muito discutido na comissão permanente,não precisamos fazer charme ao prefeito, temos 

uma boa relação com ele portanto, não precisamos ficar enrolando para travar o 

andamento do município. Na sequência o senhor presidente diz que se sente muito grato 

por estarmos findando mais um ano de trabalho pois sente que cumpriu com a sua função, 

agradece a pessoa da dona Luceir, secretária administrativa, pela competência, dedicação 

e compromisso, ao dr Carlos Godoy pelo seu compromisso, companheirismo e 

competência,a cada um dos nossos funcionários, cada um com sua especificidade, de 

forma especial, me dirijo a cada um dos colegas vereadores e agradeço, alguns mais 

amigos outros menos,mais o que importa é que nos entendemos e nos respeitamos, este 

ano foi muito proveitoso, a produção de requerimentos e indicações foi imensa,e, 

demonstra que todos estamos comprometidos com o município, agradeço a Deus por ter 

me concedido a oportunidade de dirigir esta casa pois era um sonho antigo, tinha que 

mostrar o meu potencial e acredito não está decepcionando, desejo que todos tenham um 

Feliz Natal. A senhora Cleonice agradece a presença dos servidores no auditório e os 

parabeniza pelas suas dedicações ao trabalho, diz ao senhor presidente que no início 

tiveram alguns embates pois é meio casca dura,mais o senhor também não é mole não, 

quero dizer que está de parabéns, tem se mostrado companheiro de todos mas agradeço 

ao seu apoio também na individualidade, pude perceber na hora do sofrimento o grande 

ser humano que o senhor é. O ano está se findando e na pessoa da nossa secretaria 

administrativa Luceir, agradeço a todos os funcionários pela dedicação ao trabalho e dizer 

que esta despedida não é um adeus mas sim, um até logo.O senhor Jailson agradece 

primeiramente a Deus cumprimento o senhor presidente e todo o plenário e auditório na 

pessoa do senhor Adelman, dizer que o senhor Elivany está sendo o melhor presidente 

desde que é vereador, pois já está no segundo mandato e percebe que conduz muito bem 

esta casa . Parabenizo Senhor Godoy por sua dedicação, aos funcionários que se dedicam 
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também com amor ao trabalho, desejo que o próximo ano seja de êxito e sucesso e que 

seja para todos um ano de conquistas, que 2020 seja garantia de sucesso para todos.O 

senhor Glaucione cumprimenta  a todos, agradeçe ao Senhor Presidente pela escolha do 

Senhor Doutor Carlos Godoy para nosso assessor jurídico, quero agradecer a Dona Luceir, 

Iraci e demais funcionários. Quero agradecer também as pessoas que estão sempre vindo 

assistir as sessões na pessoa do Senhor Adelman e dizer que graças a Deus e a nosso 

Presidente tudo está em harmonia acabaram as brigas, não existem mais divergências 

entre mim, Oseias e Jailson, e, não desmerecendo a presidência do Beto mas digo que ele 

não sabia fazer o jogo dos Palitos..., em nome do partido na pessoa do presidente 

Raimundo Motel desejamos Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo. O senhor pastor 

Sebá, diz ter tomado posse das coisas boas oferecidas pelo senhor Jailson, agradece a 

pessoa do Dr Godoy que nos atende a qualquer hora espero em Deus que no próximo ano 

continuemos em harmonia, sabemos que a luta será grande pois quase 200 pessoas já se 

mostraram ser pré-candidatos então, a batalha será acirrada, mas teremos um ano 

recheado de bençãos, nunca fui oposição ao prefeito e estamos todos unidos para 

destravar o governo para que, caminhe tudo bem, espero alcançar o retorno para 2021. 

Desejo a todos um Feliz Natal e que recebamos muitas bençãos de Deus.O senhor diz que 

mais um ano se findando e não aconteceu nada demais, não sou professor nem advogado 

sou caminhoneiro e estou aprendendo muito com essa equipe de vereadores, que todos 

nós tenhamos um feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Com a palavra o 

senhor Rosivaldo que cumprimenta a todos os presentes, os funcionários, agradece a 

pessoa do senhor presidente que vem conduzindo muito bem essa casa,ao senhor 

dr.Godoy que vem prestando serviços de excelência, sabemos que todos estaremos 

lutando para reeleição, estou aprendendo muito e certamente não encerrarei a carreira 

política agora. Agradeço o apoio da minha família que está sempre orando por mim, desejo 

a todos um Natal e um Ano Novo cheio de coisas boas. O senhor Dançarino cumprimenta a 

todos, agradece ao senhor Adaildo, a Dona Luceir que é incansável e, ao nosso Presidente 

pois tenho visto sua importância na condução desta casa, sua habilidade tem feito a 

diferença me sinto honrado em fazer parte deste grupo, que Deus abençoe a todos e 

afirmo que o dançarino continuará fazendo seu serviço social. O senhor Gaúcho agradece 

a Deus pela Harmonia entre os parlamentares e funcionários e diz que todos já fazem parte 
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da sua família, deseja a todos um Feliz Natal.O senhor Ozéias diz estar feliz pelos três 

anos de mandato,quanto  ao presidente, tem se mostrado servidor,pois sempre que 

qualquer um de nós precise tem feito o impossível para ajudar, que Deus abençoe 

grandemente a todos nós por mais tempo. O senhor Patrico que saúda a todos os 

colaboradores, nosso Presidente senhor Elivany, dizer que nossa estrada durante todo ano 

foi frutífera, o senhor tem se mostrado capaz de comandar grupos, liderar,o  senhor é 

agraciado por gerir pessoas, só tenho que parabenizar e desejar que tenha ainda mais 

sucesso no ano vindouro.O senhor jailson diz então que não poderia deixar de demonstrar 

sua gratidão ao nosso gestor, zé do Quinca que, em meio a tantas dificuldades, com 

determinação tem dado o seu melhor para melhorar o nosso município. Nada mais 

havendo a tratar o senhor presidente encerra a sessão, agradecendo a presença de todos 

e convida os funcionários e vereadores a se dirigirem a sala de reuniões para receberem 

suas lembrancinhas de fim de ano e determina ao primeiro-secretário que lavre esta ata, 

que após lida e discutida se aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. 


