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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 06 DE AGOSTO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 06 de agosto 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 a vereadora 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 dos onze 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 (25:8)
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° 052/2018
a 057/2018, as quais foram colocadas em discussão e votação e sendo aprovadas por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Nonato Alves, o qual faz os
cumprimentos de rotina e fala que durante o recesso parlamentar não fez nenhuma
viajem, pois resolveu acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados no
Município. Diz que no mês de julho o Secretário de Obras do Estado do Pará visitou a
obra da ponte sobre o Rio Pau'darco e na oportunidade foi solicitado autorização para
que o senhor Ricardinho da JRS Construtora realizasse a limpeza das ruas das Vilas
Mendonça e Bom Jesus l e agradece o governo do Estado por essa parceria e diz que
as demais Vilas estão sendo feita esse trabalho de limpeza das ruas, no entanto está
faltando providenciar a recuperação da iluminação pública. Deseja sucesso ao novo
Secretário de Educação e que ele realize um bom trabalho. Faz a parte a vereadora
Edna do Fernandão e discorre sobre a obras da construção da ponte sobre o Rio
Pau'darco e diz que a realização dessa ponte de extrema importância ao município,
bem como apoio do Governo do Estado. Volta a fazer uso da palavra o vereador Nonato
Alves e diz que com o apoio do Governo do Estado será realizado a pavimentação
asfáltica para as ruas principais das vilas Bom Jesus l e Vila Mendonça. A próxima a
fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, a qual cumprimenta a todos
e diz que a população está enfrentando grande dificuldade para conseguir uma vaga
no Hospital Regional e que como representantes do povo precisamos nos unir para
tentar melhorar esse atendimento e se coloca à disposição para ajudar no que for
possível. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos, que cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso da colega vereadora
Edna do Fernandão e diz que a situação do Hospital Regional está realmente
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insustentável e devemos resolver essa questão o mais rápido possível, pois a
população não pode ficar à mercê de sua própria sorte. Pede ao Secretário de
Educação para ver a possibilidade de reativar a escola da Vila Matão, visto que há
muitas crianças na referida Vila. Fala que outra questão que precisar ser resolvida na
A/ila e o desmembramento da Vila, pois até o presente momento não foi decidido se a
Vila pertence ao Município de Rio Maria ou Floresta do Araguaia e que a população da
região tem o desejo de pertencer ao Município de Floresta e que irá lutar para resolver
essa questão. Diz que o povo da Vila Matão tem passando grandes dificuldades por
falta de agua e solicita ao Poder Executivo que resolva essa situação o mais rápido
possível. Discorre sobre emendas parlamentares de uma caminhonete e um carro
popular para a Secretaria de Saúde do seu Deputado Estadual Arnaldo Jordy que
conseguiu para o Município e agradece o mesmo pelo apoio que tem demonstrado ao
Município. Faz a parte a vereadora Edna o Fernandão e pede que seja organizado para
esse período de sessão uma sessão itinerante na Vila Juassama e diz que essas
sessões itinerantes são muito importante para que o Legislativo tenho o real
conhecimento das demandas da população. Volta a fazer uso da palavra o vereador
irmão Marquinhos e diz que o trabalho do vereador é trabalhar em prol da sociedade.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a
todos e discorre sobre a saúde e fala que está praticamente impossível dar entrada em
pacientes no Hospital Regional devido a superlotação e que isso já é um problema
crónico que precisa ser resolvido, pois a população mais carente que mais precisa
desse serviço é quem paga a conta. Faz a parte o vereador Joaquim Fiscal e fala que
os governantes tem preocupação excessiva em aumentar os impostos, no entanto não
tem nenhuma preocupação em aumentar os leitos nos hospitais públicos. Volta a fazer
uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que além de aumenta os leito acredita
que deveria voltar a ter parceria com hospitais particulares para a realização de
cirurgias. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e agradece o Secretário de Obras e o Prefeito pelos trabalhos
em recuperação de estradas vicinais que estão sendo realizadas nas regiões das Vilas
Tabuleiro e Piaçaba, bem como pela recuperação da iluminação pública da Vila Bom
Jesus II. Convida a população para participar da inauguração da reforma da Escola
Municipal de Ensino fundamental Professora Valdirene. Diz a Vila Piaçaba está
passando por uma grande dificuldade com falta de agua e que irá ter uma reunião com
o prefeito para ver a melhor forma de resolver essa situação. Dando prosseguimento a
sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e
agradece ao Prefeito e a todas as Secretarias pelo trabalho que tem realizado.
Agradece os colegas vereadores pela aprovação das indicações de sua autoria.
Agradece ao Gestor ao Secretário de Obras pela realização dos trabalhos de limpeza
das ruas da Vila Ametista e diz que foi feito um trabalho de excelente qualidade, bem
como pela ampliação do terreno do Cemitério da referida Vila que era um anseio de
toda a população da região. Solicita do Poder Executivo a recuperação da iluminação
pública da Vila Ametista e do Distrito de Bela Vista. O próximo a fazer uso da palavra é
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o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre uma
emenda parlamentar que conseguiu, juntamente com os colegas vereadores Alécio,
António Luiz e Joaquim Fiscal de 200.000,00 (duzentos mil reais) para a secretaria de
saúde com a Deputada Estadual Julia Marinho. Agradece a secretaria de obras pela
limpeza que ruas que foi feito na Vila Mendonça. Discorre sobre a Rede Celpa e fala
que está exausto de reivindicar da mesma um escritório para realizar atendimento. Diz
que foi solicitado da Celpa o postiamento da Vila Mendonça e Ametista e fala que os
poste já se encontram nas Vilas e acredita que em breve terá início nos trabalhos.
Comenta sobre as indicações de sua autoria e diz que fica feliz em perceber que todos
os colegas vereadores estão comprometidos com o município. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer
uso da palavra, o vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina e agradece a
todos os fazendeiros e comerciantes que deram seus apoio na realização do 1° Torneio
de Pesca do Distrito de Bela Vista, bem como o Executivo e todo o secretariado.
Discorre sobre o Festival do Peixe na Vila Ametista e agradece o Secretário de Obras
e o Prefeito pelo apoio na realização desse evento. Comenta sobre a saúde e fala que
está articulado para viabilizar a abertura de mais leitos no Hospital Regional. Discorre
sobre a Educação e diz que no início do mandato quando ficou determinado que a
Secretaria de Educação seria do partido dos Trabalhadores, logo pensou no Professor
Cleber para assumir a secretaria e houve um empasse que o senhor Valnei Freire pediu
por duas vezes para sair da Secretaria. Fala que há boatos que ele tem problemas
com os colegas vereadores do PSC e com o professor Cleber e diz que esse boato não
é verídico e que está Casa é unida em prol do Município. Faz a parte a vereadora Edna
do Fernandão e parabeniza o colega vereador irmão Rento pela realização do 1°
Torneio de Pesca do Distrito de Bela Vista. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 40 (onze horas e quarenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 13 de agosto
do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Marcos dos Reis
Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por nrò|h e [pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador - Jffî gL. Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alencar ̂ H l̂̂ 7> Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
j Cantfie 2° Secretário **************************************************
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