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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 16 DE ABRIL DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 16 de abril de 2018, no Plenário
José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia -
Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência do vereador RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1°
Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, 2° Secretário,
em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o
qual constatou a presença de dez vereadores, havendo portanto, quorum. Dando
prosseguimento à sessão o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé em
saudação as bandeiras nacional, estadual e municipal e determinou a segunda
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (40:4)
declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do Regimento Interno,
continuando solicitou do 1° Secretário a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: após lida a ata da sessão anterior, a mesma foi posta em discussão
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura das indicações n°
035/2018, 036/2018 e 037/2018, sendo todas colocadas em discussão e votação e
obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio, o qual
faz os cumprimentos de rotina e agradece o Secretario de Meio Ambiente o senhor
Glênio por ter providenciado a coleta de lixo no setor novo próximo ao Estádio.
Parabeniza o colega vereador Joaquim Fiscal pela indicação solicitando a colocação
de quebra-molas nas ruas principais do Município de Floresta do Araguaia e diz que
esses quebra-molas diminui bastante o índice de acidentes. Comenta sobre a limpeza
das ruas e diz que acredita que antes do Festival do Abacaxi o Poder Executivo irá
resolver essa questão. Discorre sobre a operação do DETRAN no Município e diz que
essas operações dividem opiniões, pois por um lado é bom, visto que evita acidentes e
incentiva a população a se legalizar, porem a população reclama que eles não fazem o
trabalho de forma correta e acaba causando prejuízos para o Município. Faz a parte o
vereador Joaquim Fiscal e diz que precisamos conscientizar a população para que
todos se legalizem aos poucos. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que
recebeu várias reclamações que os funcionários do DETRAN que realizaram essa
operação no Município cobram um valor para liberar os veículos que estão irregulares,
porém nenhuma dessas pessoas tem provas ou se dispõe a presta um depoimento. Diz
que os vereadores têm a obrigação de fiscalizar, pois foram eleitos para tal finalidade.
Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que o Município precisa
trabalhar de forma a conscientizar a população da necessidade se legalizar. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e
manifesta preocupação com situação das estradas vicinais e diz que o Executivo fez
um compromisso com a população da região do Bom Jesus II, Vila dos Anjos e Vila
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Escondido e até o momento esse compromisso não foi cumprido. Fala que a Secretaria
de Obras tem reclamado da falta de caçamba para agilizar os trabalhos de recuperação
de estradas vicinais e em sua opinião o Executivo precisa correr atrás desse recurso
para quando iniciar o período de veraneio recuperar essas estradas com mais rapidez
se necessário trabalhando no período noturno. Faz a parte a vereadora Edna do
Fernandão e diz que houve uma época que a população da região do Bom Jesus II e
Vila dos Anjos fizeram cobranças ao Executivo e até mesmo ameaçaram transferir seus
títulos para outros municípios e diz que entende a revolta dessas pessoas, pois essa
região realmente é esquecida pelo Poder Executivo e pede ao Presidente desta Casa
que a próxima sessão itinerante seja feito no Bom Jesus II. Volta a fazer uso da palavra
o vereador Lázaro Purcino e fala que a maioria dos moradores dessa região transferiu
seus títulos eleitoral para outros município vizinhos. Faz a parte o vereador Irmão
Renato diz que o Prefeito fez um compromisso com os moradores dessa região e que
o Gestor está com um ano e quatro messes de mandato e pegou a Prefeitura em uma
situação difícil e acredita que o Gestor esse ano irá dar prioridade a essa região. Volta
a fazer uso da palavra o vereador Lázaro Purcino e diz que tem conhecimento da
grande demanda em recuperação de estrada vicinal no município e que espera que o
Gestor der prioridade a essa região. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra
o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que o cultivo de
abacaxi é a principal cultura do município e devido a isso as estradas vicinais devem
ser prioridade. Discorre sobre a operação do DETRAN e diz que não é contra a
fiscalização, porém não concorda com o jeito que está sendo feito no Município. Fala
que fez uma visita, juntamente com o assessor do Prefeito o senhor Gilson, o Secretário
de Obras e o Subtenente J Silva da Defesa Civil, na região da Juassama, Santo
António, Travessão Mata Azul e São Brás fazendo um levantamento das pontes que
estão precisando serem recuperadas. Discorre sobre o plano diretor do Município e fala
que essa lei está com quase dois anos vencida e solicita o Prefeito que seja feita a
atualização dessa lei o mais rápido possível, pois há vários terrenos vazios no Município
que tem acumulado lixo. Diz que a população da região do Canto Grande está tendo
dificuldades com o ônibus que faz linha na região devido a ponte que caiu na região da
Mata Azul e diz que passando essa dificuldade ao Secretário de Obras e transporte o
mesmo garantiu que será resolvido ainda hoje. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as
estradas vicinais e diz que devido ao período de chuva e o grande trafego de veículos
as estradas estão em péssimas condições de trafegabilidade o que tem causando
transtornos e prejuízos aos produtores de abacaxi e população e geral. Discorre sobre
a indicação de sua autoria solicitando a limpeza das ruas da Vila Ametista e diz que
não foi feito a limpeza das ruas das Vilas o ano passado o que acabou agravando a
situação e em vista disso pede ao Poder Executivo que der prioridade a limpeza das
ruas das Vilas e que o período ideal é no final do inverno para evitar a poeira. Diz que
a escola da Vila Ametista toda vez que chove é alagada, pois não foi feito o processo
de drenagem da agua e nem a construção do mura para evitar da agua entrar. Fala que
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o problema d transporte escolar na Vila Ametista ainda não foi resolvida e que tem
crianças que o ônibus está pegando as 4:00 da manhã. Dando seguimento a sessão
faz uso da palavra 'vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina
e diz que o município está passando por grandes dificuldades, no entanto acredita que
irá superar a todas. Manifesta satisfação por ser um representante da população e se
coloca à disposição para ajudar no que for possível. Diz que o Deputado Federal
Arnaldo Jordy tem mostrado compromisso com o Município de Floresta do Araguaia e
cita alguns recursos que o Nobre Deputado enviou ao Município. Comenta sobre a
indicação de sua autoria solicitando a recuperação da ponte na região do Santo António
e diz que já está sendo providenciado o material para proceder com a recuperação da
mesma. Fala que na sessão anterior foi falando que o Secretario de Educação não
pagou o decimo terceiro e diz que em uma reunião foi informado que a Secretaria de
Educação tinha o recurso para efetuar o pagamento do decimo terceiro porque não
tinha a autorização do Executivo e que o recurso foi destinado a reformas das escolas
que inclusive a escola Municipal de Ensino Infantil Almir Gabriel irá começar ainda essa
semana, bem como a reforma da escola da Vila Tabuleiro. Faz a parte o vereador Alécio
Pessoa e diz que o Secretario de Educação é um incompetente e irresponsável, pois
na sexta-feira crianças da zona rural ficaram até quase 22:00 horas na frente da escola
Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Augusto Dias de Brito, porque o ônibus
deu um problema mecânico e o Secretario não providenciou outro veículo para levarem
essas crianças para suas casas. Diz que como o Secretario não pagou o decimo
terceiro deveria ter feito as reformas no final do ano, período que não tem aula. Volta
a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e fala que cada secretario sabe
das dificuldades de suas secretarias. Diz que a secretaria de obras está com
dificuldades para adquirir cascalho para proceder com o aterro das estradas e pede as
pessoas que tem terra e que poderem doar esse material para a secretaria será de
grande ajuda. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, a
qual faz os cumprimentos de rotina e diz que o Prefeito conhece de perto as dificuldades
do Município, visto que foi vereador por dois mandatos e vice-prefeito um mandato.
Fala que Floresta do Araguaia devido ao grande trafego de veículos carregados de
abacaxi as dificuldades é maior, pois o abacaxi é um alimento perecível e com isso
maior probabilidade de dos produtores terem prejuízos e que o inverno vigoroso não é
novidade para justificar as péssimas condições de estradas vicinais. Fala que com a
proximidade do Festival do Abacaxi e preocupação das estradas vicinais aumento, pois
queremos mostrar aos visitantes que temos uma cidade organizada. Comenta sobre a
iluminação pública e diz que participou de uma reunião com o Gestor, onde foi
passando que não há previsão par ao início dos trabalhos de recuperação de
iluminação publica devido o processo de licitação que ainda está em tramitação. Pede
ao Secretário de Educação que o erro cometido com as crianças que ficaram na escola
sem transporte para voltar para as suas casas não volte a se repetir e que a Escala
Municipal Paulete seja um dos primeiros a ser reformado. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer
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uso da palavra, o vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina justifica a sua
ausência nas sessões anteriores devido a uma viajem Bolívia. Diz que alguns criticam
as viagens do Prefeito a Belém, no entanto é de extrema importância o Gestor buscar
recursos para o Município. Fala que já ajudou o colega vereador Alécio Pessoa por
duas vezes a ser Presidente desta Casa de Leis e que cada Secretario conhece a
demanda de sua Secretaria e por isso jamais chama uma pessoa de incompetente.
Fala que o Secretario de Educação, juntamente com o Prefeito achou por bem priorizar
as reformas das escolas Municipais ao invés de dar a progressão dos professores. Diz
que todos os funcionários públicos perderam o benefício da licença premia por culpa
do colega vereador Alécio que aprovou um projeto que escandalizou os funcionários da
educação. Fala que o Prefeito anterior não reformou uma única escola em 4 anos de
mandato e nunca foi cobrado pelo colega vereador. Fala que a folha de pagamento da
educação está em dias e o Secretario de Educação está lutando para reformular o
PCCR. Faz a parte o vereador Alécio e diz que chamou o Secretário de Educação de
incompetente porque ele não deu conta de fazer uma licitação a altura para contratar
os ônibus escolares, bem como a licitação da merenda escolar e referente ao PCCR o
colega vereador Irmão Renato está dentro da Secretaria de Educação coordenado mais
que o Secretario e nunca viu defender o PCCR. Fala que se o PCCR estivesse como
antes de ser altera do Secretário de Educação não estrai conseguindo né mesmo
manter a folha de pagamento, pois ele não tem conseguido comprar ventiladores para
as escolas, pois a escola da Vila Mendonça precisou fazer rifas para arrecadar recursos
e comprar ventiladores. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato e diz que
essa escola está sem ventiladores desde do pleito passado e o colega vereador Alécio
nunca tinha comprado providências do Executivo. Fala que a obrigação de voltar o
PCCR é do colega vereador Alécio que teve a irresponsabilidade de tirar os direitos dos
professores e que deveria ter feito pelo menos uma emenda deixando a licença premia.
Diz que sempre defendeu os direitos dos professores e que em breve várias escolas
Municipais serão reformadas. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que o
erro existe, porem devemos aprender com os erros e evitar que eles se repitam. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 11: 08 (onze horas e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 23 de abril do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereadora Edna Maria Canuto de Sá, 1a Secretária lavrei e assino a presente Ata, que
se achada conforme vai assinada por mjfoi e/jpelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador yyiL/4£y. Marcos djas—Pieis Rocha 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira ,̂e Alencar t^^^^è^L^ , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos 5^£iL- 2°.Secretário.
***************************************************
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