
Estado dO Pará Página 1 de 3

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 22 de Outubro 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
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 dos nove 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 ao Segundo Secretário que fizesse
a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (31:1) 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
do Requerimento n° 004/2018, de autoria do vereador Borrachinha, o qual foi colocado em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta insatisfação com
o serviço prestado pela rede Celpa e diz que como representantes da população devemos
unir forças afim de melhorar resolver essa questão, pois a população não suporta mais os
prejuízos que tem devido a péssima qualidade da energia elétrica e não é por falta de
cobranças e falta de respeito com a sociedade. Faz a parte o vereador Borrachinha e
parabeniza o colega vereador por suas colocações e convida os vereadores para irem no
Ministério Público e na ANEL afim de marcar uma audiência pública para tentar resolver
essa questão. Volta a fazer uso da palavra António Luiz e fala que está disposto de ir onde
for preciso para resolver essa situação. Discorre sobre o transporte escolar e diz que a Vila
Ametista continua tendo dificuldades nesse sentido. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Irmão Marquinhos, o qual cumprimenta a todos e fala que recebeu algumas
reclamações da população do Distrito de Bela Vista quanto ao fornecimento de energia
elétrica, inclusive a escola do Distrito está com as centrais de ar condicionado compradas
a mais de um ano sem poder serem instalada devido a péssima qualidade da energia
elétrica e manifesta pesar por essa situação que está insustentável e se coloca a
disposição para ajudar no que for possível. Convida a população para participarem da
cerimónia de entrega de uma caminhonete e carro popular para a Secretaria Municipal de
Saúde, emenda parlamentar do Deputado Arnaldo Jordy na quarta-feira pela manhã. Pede
ao secretário de obras que der uma atenção especial a estrada vicinal da grota de coco
devido a urgência da situação, visto que a região tem grande produção de abacaxi, o eixo
principal de Floresta do Araguaia. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra a
vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as
dificuldades que o Município tem enfrentado e fala que teme a safra do abacaxi ser
prejudicada por falta de estradas para transportar a produção. Diz que é de extrema
importância para o município os vereadores conseguirem angariar recursos para a compra
de caçambas para o município e assim a Secretaria de obras poder melhor realizar seu
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trabalho. Comenta sobre o segundo turno das eleições e pede a população que vote com
responsabilidade, em candidatos que sejam ficha limpa. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos e discorre sobre a rede Celpa e fala
que foi orientado pelo jurídico desta Casa fazer uma denúncia no Ministério Público e como
combinado com os colegas vereadores na terça-feira da próxima semana iremos ao
Ministério Público, afim de marcar uma audiência pública e assim tentar resolver essa
situação. Diz que os moradores do setor da saída para mineração estão preocupados com
i início do período chuvoso, pois não foi feito o processo de drenagem na rua que foi
asfaltada, em vista disso solicita ao secretário de obras que resolva essa questão o mais
rápido possível. Parabeniza os colegas vereadores pela atitude no empasse que tiveram
no setor de tributos com relação ao senhor Nonato Precisão que está com una banca
vendendo melancias em frente a feira coberta. Manifesta insatisfação com o Presidente
desta Casa por ter retirado da pauta da Sessão uma indicação de sua autoria solicitando
um espaço para a prática de esportes radicais e diz que não é influenciador desse esporte
e um apoiador. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador José Maria, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a rede Celpa e diz que como
representantes do povo temos a obrigação de tomar providências o mais rápido possível.
Comenta sobre o empasse que teve com o senhor Santos que trabalha na arrecadação
devido o senhor Nonato Precisão está com uma banca de venda de melancias e diz que o
ano passado foi de acordo retirar o senhor Nonato Precisão por que foi dito que iria resolver
a situação de todos os ambulantes do município e fala que depois que todas as pendências
nesse sentido forem resolvidas o senhor Nonato Precisão irá montar sua banca onde a
Prefeitura determinar. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do colega vereador Irmão
Marquinhos e fala que a estrada vicinal da grota já deveria ter sido recuperada, pois é uma
estrada de extrema importância económica para o município devido a produtividade da
região e pede o secretário de obras uma atenção especial a situação dessa estrada.
Agradece o Prefeito Adélio e o Secretário de Obras pelos serviços em recuperação de
estradas vicinais e bueiros que foram realizados na região do Bom Jesus I. Discorre sobre
a rede Celpa e fala que a empresa trata a população de Floresta do Araguaia com descaso,
pois não tem nem mesmo um escritório para atendimento no município. Comenta sobre o
segundo turno das eleições e pede aos eleitores que exercem seu direito ao vote com
responsabilidade. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro
Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a rede Celpa e diz que acredita que a solução é
denunciar essa empresa para o Ministério Público, pois a rede Celpa tem agindo com
irresponsabilidade e falta de respeito com a população. Comenta sobre o discurso do
colega vereador Borrachinha e diz que a indicação do colega vereador foi retirada de pauta,
devido os colegas vereadores acharem melhor o Executivo providenciar outro local para a
prática desse esporte, pois o Centro Cultural é impróprio para a prática do esporte. Faz a
parte o vereador Irmão Marquinhos e diz que sua preocupação em liberar o espaço cultural
para a prática desse esporte é os moradores se incomodarem com o barulho ou até mesmo
colocar a vida das pessoas em risco. Volta a fazer uso da palavra o vereador o vereador
Irmão Renato e fala que a retirada da indicação da pauta da Sessão foi de comum acordo
e que ficou combinado dos vereadores conversarem com o Prefeito para que ele
providencie ema área adequada para a prática desse esporte. Faz a parte o vereador
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Borrachinha e diz que não é um influenciador do esporte, porem deseja que seja
providenciado um local adequado para a prática desse esporte. Faz a parte o vereador
Joaquim Fiscal e fala que essa área precisa ser providenciada o mais rápido possível, pois
as pessoas que prática o acaba colocando a vida de terceiros em risco devido prática o
esporte em local inadequado. Comenta sobre o ocorrido com o setor de arrecadação e o
senhor Nonato Precisão e fala esses desacordos precisam serem resolvidos de forma
civilizada e de acordo com a lei e que está a disposição para ajudar no que for possível no
que for possível. Comenta sobre o segundo turno das eleições e pede a população que
orem para escolher pessoas de bem para representar nosso País. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11:02 (onze
horas e dois minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 05 de
novembro 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 njjm e I0elos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador y^yffî g t̂eC -̂JMarcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alencar^ —^4^^T7> Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
dos Santos jZpí̂  2a. Secretário. ************************************************
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