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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 23 DE ABRIL DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 23 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 Hebreus (11:1)
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 da indicação n° 038/2018,
sendo colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA
LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna do Fernandão, que faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre a visita da Deputada Cilene Couto ao Município de Floresta do
Araguaia e fala que todas as pessoas que vem trazer benefícios é bem-vindo. Fala que
acredita que o Gestor já iniciou com a limpeza das ruas devido à proximidade do
Festival do Abacaxi e o fim das chuvas. Manifesta preocupação com a segurança
pública e relata alguns incidentes que aconteceram recentemente. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre uma reunião que teve com o Prefeito, onde foi discutido sobre segurança
pública e parabeniza a colega vereadora Edna do Fernandão pela iniciativa da reunião.
Fala que desde do início do mandato percebeu algumas falhas na Secretaria de
Educação, que sempre foi colocada por esta Casa como sendo prioridade. Diz que na
época que foi aprovado o PCCR o colega vereador Irmão Renato falou que foi um ato
de irresponsabilidade aprovar o projeto e em sua opinião é ao contrário, foi na verdade
um ato de responsável, pois o Secretario não está dando conta de pagar o decimo
terceiro dos trabalhadores contratado da educação que é direito de cada trabalhador,
para usar o dinheiro para reforma as escolas e diz que aprovou o PCCR exatamente
para manter a Secretaria de Educação em ordem, pagar o salário dos professores, dos
contratados e reformar as escolas. Fala ao colega vereador Irmão Renato que
irresponsabilidade ou incompetência é deixar tirar o único telefone que a Câmara tinha,
deixar o único veículo da Câmara que quebrou em agosto de 2016, sendo o Presidente
pegou 10.000,00 (dez mil reais) do Prefeito para arrumar a caminhonete até o presente
momento não foi arrumada. Diz que existe uma denúncia no Ministério Público de notas
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fiscais da merenda escolar sendo pagas duas vezes e fala que quando essa denúncia
chegar a essa Casa irá analisar toda documentação e se tiver fundamento irá propor
um requerimento solicitando a criação de uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito,
para fazer a devida averiguação. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que fez algumas
visitas na zona rural, onde detectou algumas dificuldades em pontes, bueiros e estradas
vicinais, que tem colocado em risco a vida das pessoas, inclusive dos alunos. Fala que
na Gestão passada enfrentou um grande desafio na aprovação do PCCR da educação
e diz que a intensão foi melhorar e as vezes se arrepende por até o presente momento
não está vendo resultado. Fala que perguntou ao Secretário de Educação como estaria
a educação hoje se o PCCR não tivesse sido aprovado e o mesmo respondeu que o
salário dos professores estaria atrasado como está em outros municípios vizinhos.
Discorre sobre a suposta denúncia da educação e diz que se a denúncia realmente
existir é preciso fazer a averiguação dos fatos. Parabeniza o Prefeito Adélio pela
conquista do Cartório Eleitoral definitivo no Município. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
indicação de sua autoria solicitando a atualização do Plano Diretor do Município, que
está a quase dois anos vencido e diz que devido a isso o Executivo fica sem força para
comprar por exemplo a limpeza de terrenos vazios e agradece os colegas vereadores
pela aprovação da mesma. Comenta sobre segurança pública e fala que a situação é
muito preocupante e que na próxima viajem que fizer a Belém irá levar essa situação
aos nossos governantes e solicitar o aumento dos Policiais no Município. Agradece o
Secretário de Obras, pelo esforço que tem feito para a tender a demanda do Município
em recuperação de pontes e estradas vicinais. Comenta sobre a denúncia no Ministério
Público sobre a Secretaria de Educação e diz que esteve no Ministério Público e que
está Casa tem seu apoio para criar uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito, pois
está nessa Casa para Fazer o certo e contribuir para o desenvolvimento do Município.
Fala que a escola da região do Travessão está em péssimas condições e tem pais que
estão temendo a segurança de seus filhos. Pede ao Secretário de Obras que faça uma
limpeza nas ruas da Vila Mendonça e que providencie um local adequado para o
deposito de lixo. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a visita da deputada
Cilene Couta e o deputado Nilson Pinto e diz que esses deputados já alcearam recursos
para o Município de Floresta do Araguaia e que nessa visita a deputado Cilene Couta
fez um compromisso de alocar 300.000,00 (trezentos mil reais) para a construção da
praça da bíblia. Comenta sobre a Conferencia da educação que aconteceu na semana
passada e diz que não pode acompanhar todo o evento devido a vindo dos deputados
ao Município, no entanto promete que na próxima conferência estará presente do início
ao fim e diz que essa conferencia traz inúmeros benefícios a educação do município.
Fala que foi iniciado as reformas nas escolas e cita as escolas que serão reformadas.
Diz que a Secretaria de Finanças é responsável pelos pagamentos e está causando
alguns transtornos nas demais secretarias. Em seguida o senhor Presidente passa a
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Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o
vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina e fala que policiais não é
valorizado, o que acaba desmotivando esses trabalhadores no exercício do seu
trabalho de extrema importância a sociedade. Discorre sobre a conferencia da
educação que foi realizada no município e parabeniza a equipe organizado pela
organização. Diz que a construção da Praça da Bíblia foi cobrada ao deputado Nilson
Pinto. Discorre sobre o discurso do colega vereador Alécio e diz que o colega vereador
faltou com a verdade, pois não citou nome de nenhum vereador que votou aprovação
PCCR da educação, apenas mencionou os prejuízos que a aprovação do referido
projeto ira causa aos trabalhadores do município e que falou que o colega vereador
Alécio coo estava à frente desse assunto poderia no mínimo ter deixando a licença
premia e quanto o veículo desta Casa com seis meses antes do colega vereador Alécio
entregar a Presidência esse veículo já estava sem funcionar, bem como o telefone que
foi tirando em seu mandato. Fala que mesmo sendo base do Prefeito jamais irá aceitar
ou compartilhar de seus erros. Diz que o concerto do veículo da Câmara já está na
oficina fazendo os devidos reparos e em breve irá está à disposição dessa Casa, bem
como o telefone que já foi providenciado a aquisição de uma linha para ficar à
disposição dos vereadores. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que não irá
apoiar mais o candidato a Presidência o senhor Jair Bolsonaro devido a sua postura
deplorável perante os leitores do Lula. Comenta sobre uma denúncia no Ministério
Público na educação e fala que como representantes da população temos a obrigação
de apurar esses fatos e cita algumas reclamações de pais de alunos que estão tendo
sérios problemas com o transporte escolar, inclusive tem crianças que a vários dias que
não assistem aula devido a falta de transporte escolar. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 20 (onze horas
e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 07 de
maio 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 mififí e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador ._ ÀM^m^, , Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Álencaî " fíjLcxrs^ J , Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
j Can+fj^ ^'//TT^Í^í 2° Secretário ***************************************************
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