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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 09 DE ABRIL DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 09 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, em
exercício do vereador MARCOS DOS REIS ROCHA, auxiliado pelo vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício e o
vereador LÁZARO PURCINO DA SILVA, 2° Secretário, em exercício, 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 (122:1)
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°
030/2018, 031/2018, 032/2018, 033/2018, 034/2018, sendo todas colocadas em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com
o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que fez uma
visita sábado aos moradores do setor novo próximo ao Estádio, onde pode se
inteirar de algumas de suas necessidades como por exemplo a falta da coleta de
lixo que consequentemente atrai insetos transmissores de doenças e que tem
relatos de duas crianças que contraíram calazar. Fala que no referido setor não tem
o acompanhamento de agentes de saúde e que as pessoas mais carentes são as
que mais precisam do apoio do setor público. Diz que tem algumas ruas da sede
do Município que precisam serem recuperadas com urgência devido a precariedade
da situação. O próximo a fazer uso da sessão é a vereadora Piquena Vital, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sus indicação solicitando a
recuperação da rua 03 abaixo do Liquigás e pede ao Poder Executivo que atenda
essa indicação o mais rápido possível, pois a situação está insustentável. Fala que
faleceu o senhor Miguel que morava na referida rua e o carro da funerária teve
dificuldades de chegar até a residência do falecido, tendo que dar uma volta para
chegarem grande para terem acesso ao local. Solicita ao Poder Executivo a
recuperação da rua 01, acima em sentido ao posto de saúde do setor Aeroporto.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina manifesta satisfação pelo esforço do Secretário
de obras em realizar um bom trabalho em recuperação de estrada vicinal e ponte
no Município, porem devido ao período chuvoso há muitas estradas precisando
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serem recuperadas. Diz que devido demanda em recuperação de estrada vicinal,
observou que o Município precisa adquirir mais maquinários. Diz que ajudou o
Prefeito Adélio a se eleger e acredita que esse ano é crucial para sua
Administração. Fala que a população da região do Bom Jesus II está revoltada com
a Administração e o Executivo precisa reverter essa situação. A próxima a fazer
uso d apalavra é a vereadora Edna do Fernandão, que cumprimenta a todos
discorre sobre os problemas que o Município está passando e diz que por mais que
os vereadores façam indicações e cobranças na tribuna a impressão que tem é que
não está sendo resolvido nada e talvez essa impressão seja devido à grande
demanda em que se encontra o Município. Diz que a preocupação aumenta coma
a aproximação do Festival do Abacaxi, que é uma festa que visa valorizar a cultura
do abacaxi, que é o eixo principal de Floresta do Araguaia. Fala que quando fez
uma indicação pedindo que a realização do festival do abacaxi fosse no Centro
Cultural recebeu críticas da população, no entanto depois todos perceberam que
foi melhor, pois o espaço era mais adequado e diz que irá entrar com uma indicação
solicitando um Centro Cultural maior, visto que o atual já está pequeno para a
realização do Festival do Abacaxi, uma festa almejada por todos. Faz a parte o
vereador Irmão Marquinhos e parabeniza a colega vereadora Edna do Fernandão
pela indicação para realizar o Festival do Abacaxi do Centro Cultural e pede para
colocar seu nome na indicação que a colega vereadora irá fazer pedindo a
construção de um Centro Cultural maior. Fala que recebeu várias cobranças por
funcionários da educação sobre o PCCR e que esse projeto foi um compromisso
de campanha do Prefeito. Diz que os vereadores só podem discutir e aprovar um
projeto quando ele chega a essa Casa de Lei que não é o caso do projeto PCCR e
que se o referido projeto chegar a essa Casa ele será votado conforme for o melhor
para a população. Faz a parte o vereador Nonato Alves e diz que o Prefeito falou
por várias vezes em plaque que iria rever o PCCR e que já estamos no segundo
ano de mandato e até agora nada foi feito. Faz a parte a vereadora Piquena Vital
e diz que foi um dos vereadores que votou no PCCR e que os colegas vereadores
Irmão Renato, Lázaro Purcino e Nonato Alves votaram contra e que viu vereadora
chorando junto com os professores e já estamos no segundo ano de mandato e
nunca viu esses vereadores mencionado o PCCR. Diz que presenciou o Prefeito
falando em campanha esse projeto seria o primeiro a ser enviado à Câmara de
vereadores. Volta a fazer uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão e fala
que esta Casa está disposta a estudar esse projeto. Faz a parte o vereador Lázaro
Purcino e fala que juntamente com os colegas vereadores Irmão Renato e Nonato
Alves lutou muito para que o PCCR não fosse aprovado, inclusive chegou a ser
devolvido ao Executivo e diz que tem informações foi formada uma comissão para
a analisar o PCCR e que está à disposto a fazer o que forma melhor para o
Município. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que o os vereadores
precisam estudar bem os projetos que são enviados a está Casa. Diz que alguns
vereadores ainda são criticados pela aprovação do PCCR. Diz que o secretário de
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educação é um péssimo administrador, pois com a aprovação do PCCR em 2013
há recurso disponível para manutenção das escolas e o secretário não está
conseguindo repor os ventiladores queimados, fazer reformas nas escolas ele não
conseguirá pagar aumento de salários para os professores e diz que para começar
a melhora a educação do Município o primeiro passo é tirar o secretário de
educação e o segundo é respeitar os profissionais da educação. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que fica feliz ao observar os colegas vereadores apresentado suas indicações,
pois isso mostra que os vereadores estão empenhando no bem-estar de Floresta
do Araguaia. Diz que nas legislaturas anteriores os vereadores tinham respeito
pelas indicações dos outros e que infelizmente nessa Legislatura notou que tem
vereador repetindo indicação e acha isso uma falta de respeito com esta Casa. Faz
a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que é solidaria com o colega vereador
nesse assunto, pois acredita que esse respeito com as indicações dos vereadores
precisa continuar. Comenta sobre o PCCR e diz que quando o projeto foi aprovado
era relator da comissão de educação e talvez por isso foi muito criticado na ocasião.
Diz que esse projeto foi aprovado com o objetivo de melhora a infraestrutura das
escolas o que infelizmente não tem acontecido e menciona a situação crítica em
que se encontra algumas escolas. Em seguida o senhor Presidente passa a
Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o
vereador Irmão Marquinhos, faz os cumprimentos de rotina e agradece os colegas
vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria solicitando a recuperação
de uma ponte que caiu recentemente causando transtornos e prejuízos à
população. Fala que foi informado pelo o secretário de obras que já está sendo
providenciado o material para proceder coma recuperação da mesma. Faz a parte
o vereador Lázaro Purcino parabeniza o colega vereador pela iniciativa da
indicação e diz que na gestão anterior também aconteceu na região do Tabuleiro
de caminhão carregado de abacaxi cair causando muito prejuízo e na ocasião
conversou como Jurídico desta Casa sobre a possiblidade de se elaborar um
projeto responsabilizando o Poder Executivo por eventuais problemas como o
mencionado, pois acredita que o produtor não deve ficar com o prejuízo. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e discorre sobre sua indicação
solicitando a recuperação de um trecho da rua Santos Dumont e diz que há várias
ruas que estão precisando serem recuperadas com urgência. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer
uso da palavra, o vereador Irmão Marquinhos, faz os cumprimentos de rotina e
agradece os colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria
solicitando a recuperação de uma ponte que caiu recentemente causando
transtornos e prejuízos à população. Fala que foi informado pelo o secretário de
obras que já está sendo providenciado o material para proceder coma recuperação
da mesma. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino parabeniza o colega vereador
pela iniciativa da indicação e diz que na gestão anterior também aconteceu na
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região do Tabuleiro de caminhão carregado de abacaxi cair causando muito
prejuízo e na ocasião conversou como Jurídico desta Casa sobre a possiblidade de
se elaborar um projeto responsabilizando o Poder Executivo por eventuais
problemas como o mencionado, pois acredita que o produtor não deve ficar com o
prejuízo. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e discorre
sobre sua indicação solicitando a recuperação de um trecho da rua Santos Dumont
e diz que há várias ruas que estão precisando serem recuperadas com urgência.
Fala recebeu cobranças referente a limpeza da feira coberta e pede ao
departamento responsável que resolva essa situação. Discorre sobre iluminação
pública e fala que não cansa de cobrar o que é direito da população. Faz a parte o
vereador António Luiz e fala que a feira coberta é seu ponto de apoio e com
frequência tem cobrado do Executivo melhoras nesse local. Faz a parte o vereador
Joaquim Fiscal e diz que falta firmeza no Gestor para fazer os trabalhos e que o
responsável pelo departamento de tributos é um político e que em sua opinião isso
não dar certo, pois a pessoa fica de mãos atadas para fazer seu trabalho. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e discorre sobre o PCCR e diz
que irá fazer visitas nas escolas da zona rural par ase inteirar da real situação
dessas escolas. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 11: 06 (onze horas e seis minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 16 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
mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Cârnará Municipal, Vereador,

'ÍM}-' Raimundo Nonato Alves dos Saijitosi 1a. Secretário, em
ekèrcício, Vereador Marcos dos Reis Rocha ^.^JW^^1": • Presidente, em
exercício, Vereadora Lázaro Purcino da S[\vaT'tjczi^LJ 2a.Secretária. em
exercício. *******************************************************v*********v*****x*****^***
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