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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 14 DE MAIO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 14 de maio 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 RAIMUNDO NONATO
ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício e a vereadora EDNA MARIA
CANUTO DE SÁ, 2a Secretária, 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 Provérbios (16:6) 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 emenda modificativa n° 001/2018, apresentada ao
projeto de lei complementar n° 057/2017, que autoriza o município de Floresta do
Araguaia, estado do Pará, a contratar profissionais médicos que se dispõe
exclusivamente para prestar plantões médicos no hospital municipal, sendo a
mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da
emenda supressiva n° 001/2018, apresentada ao projeto de lei complementar n°
057/2017, que autoriza o município de Floresta do Araguaia, estado do Pará, a
contratar profissionais médicos que se dispõe exclusivamente para prestar plantões
médicos no hospital municipal, sendo a mesma posta em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão de legislação, justiça
e redação, apresentada ao projeto de lei complementar n° 057/2017, que autoriza o
município de Floresta do Araguaia, estado do Pará, a contratar profissionais médicos
que se dispõe exclusivamente para prestar plantões médicos no hospital municipal,
sendo a mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
Leitura do parecer da comissão de educação, saúde e assistência social,
apresentada ao projeto de lei complementar n° 057/2017, que autoriza o município
de Floresta do Araguaia, estado do Pará, a contratar profissionais médicos que se
dispõe exclusivamente para prestar plantões médicos no hospital municipal, sendo
a mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da
indicação n° 040/2018, do vereador Lázaro Purcino, sendo colocada em discussão
e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que participou do
aniversário de Rio Maria e nessa ocasião pode perceber que o esse município é
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privilegiado pelo Governo do Estado, foi beneficiado com inúmeros recursos e em
sua opinião isso não deveria acontecer, visto que Governador Simão Jatene também
foi muito bem votado em Floresta do Araguaia e não é beneficiado como Rio Maria
e manifesta revolta com essa situação, pois acredita que esses recursos deveriam
ser distribuídos por igual entre os municípios. Faz a parte a vereadora Edna do
Fernandão e fala que ainda está em tempo de fazer essas reivindicações ao
Governador do Estado. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e
discorre sobre a obra da implantação do sistema de abastecimento de agua no
município que irá beneficiar oitenta por cento da população de Floresta do Araguaia
e até o presente momento foi concluído muito pouco da obra. Diz que a Câmara fez
um requerimento requerendo toda documentação dessa obra e que se os vereadores
não se unirem essa obra será mais um elefante branco no município. Comenta sobre
a denúncia que foi feita a esta casa e diz que devido uma reunião que foi feita entre
o Prefeito e os vereadores saiu boatos que os vereadores se venderam para o
Prefeito e achou isso um absurdo, pois os vereadores sempre se reúne com o
Prefeito afim de discutir assuntos referente ao município. Fala que não entrou com o
requerimento para a criação da comissão parlamenta de inquérito-CPI por que está
esperando a denúncia que está no Ministério Publico chegar, visto que com a
abertura de uma comissão parlamenta de inquérito-CPI agora não será possível abrir
outra quando a denúncia que está no Ministério Publico chegar. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina
e agradece os colegas vereadores pelo apoio na aprovação da indicação de sua
autoria, solicitando a colocação de um bueiro próximo a propriedade do senhor
Creone. Diz que a secretária de obras irá começar com os trabalhos de recuperação
de estrada vicinal na região do Tabuleiro, Piaçaba, Gorgulho, Cocalino até a região
do Bom Jesus II, logo após o período chuvoso e fala que a população dessa região
está ansiosa para que esse serviço. Discorre sobre a fala do senhor José Aparecido
na Sessão anterior e diz que na ocasião o mesmo fez uma reclamação que os
conselhos não estão funcionando da forma que deveria, em vista disso pede ao
Poder Executivo que der as devidas condições de trabalho aos Conselhos do
Município. Discorres sobre o convénio via Funasa para a implantação do sistema de
abastecimento de agua da zona urbana do município de Floresta do Araguaia e fala
que devemos resolver esse problema o mais rápido possível. Dando continuidade à
Sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre a iluminação pública e diz que precisa convocar uma
audiência pública o mais rápido possível, para que possam verificar a gravidade da
situação e assim ver a melhor forma de resolver a situação. Fala que não descansará
enquanto o problema da energia elétrica da Vila Mendonça não for resolvido. Diz que
o colega vereador Nonato Alves fez uma indicação solicitando a perfuração de um
poço artesiano para a Vila Mendonça e esse pedido precisa ser atendido o mais
rápido possível, pois a situação está insustentável. Convida toda a população para
participarem do 25° Festival do Abacaxi e fala que acredita que será uma belíssima
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festa. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre a indicação do colega vereador lázaro
Purcino e diz que o Prefeito fez esse compromisso pessoalmente com o senhor
Creone e infelizmente e não foi cumprido e menciona outra ponte que está
precisando ser recuperada o mais rápido possível, visto é localizada em estrada que
é linha de ônibus escolar. Discorre sobre o transporte escolar da Vila Ametista e diz
que nessa região está tendo apenas um ônibus para fazer o transporte dos alunos o
que é insuficiente e tem causando inúmeros transtornos aos alunos, em vista disso
solicita a secretaria de educação que resolva essa situação com urgência. Diz que
aconteceram algumas reuniões nesta Casa e em consequências dessas reuniões
houve boatos que os vereadores tinham se vendido para o Prefeito e fala que não
participou dessas reuniões e que ficou muito constrangido por ter sido impedido de
participar de uma reunião com os vereadores e o Prefeito e em vista disso tem
evitado participar dessas reuniões. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves, que cumprimenta a todos e comenta sobre a forma diferenciado que
o Governo do Estado trata uma cidade da outra e diz que o correto seria se todas
fossem tratadas iguais. Discorre sobre o 25° Festival do Abacaxi e diz que o
secretário de obras está se empenhado para organiza a cidade para essa festa e
pede ao secretário de obras que resolva a situação da rua Magalhães Barata que se
encontra interditada. 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 diz que o Deputado Dirceu Tem Caten e o
Deputado Beto Salame têm sido atuantes e sempre tem mandado emendas para o
nosso Município. Parabeniza o colega vereador Alécio pelas colocações referente
descriminação do Governo do Estado com o Município de Floresta do Araguaia. Diz
que está Casa está tentando resolver a questão da Vila Matão quanto o marco da
divisa do Município. Parabeniza o colega vereador António Luiz por ter apresentado
o problema de transporte escolar da Vila Ametista e fala que esta Casa precisa se
unir para resolver esse problema. Diz que como parlamentar tem o compromisso
com Deus e a população para sempre fazer o que for melhor para o povo de Floresta
do Araguaia, pois o povo é a autoridade maior de um Município. Fala ao colega
vereador António Luiz que quanto as reuniões é algo interno e deveria ser tratado de
tal forma e que pode fazer reunião com quem achar que deve em seu gabinete, bem
como ceder para outras pessoas fazerem reuniões como inclusive já acontecem
diversas vezes. Pede desculpas ao colega vereador António Luiz, pois se o deixou
constrangido não teve intenção. Faz a parte a vereador Edna do Fernandão e diz
que reuniões acontecem e não tem como ser diferente e que devido os boatos que
os vereadores se venderam para o Prefeito nessa reunião assinou o Assessor
Jurídico desta Casa e quem está divulgando esse boato terá que responder perante
a justiça. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que esteve na Câmara no dia
dessa reunião, porém não participou e que não é oposição do Prefeito. Faz a parte
o vereador Lázaro Purcino e diz que devido a péssima credibilidade da política
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quando acontece uma reunião a população acha que está acontecendo algo de
errado e que com seis anos que está nessa Casa como representante do povo nunca
participou de nenhuma reunião onde foi tratado de algo ilícito. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão e votação em primeiro turno, artigo por artigo o projeto de
lei complementar n° 057/2017, que autoriza o município de Floresta do Araguaia,
estado do Pará, a contratar profissionais médicos que se dispõe exclusivamente para
prestar plantões médicos no hospital municipal, o qual após ser discutidos pelos
vereadores foi posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 43 (onze horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 14 de maio do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor Aurino Ribeiro
da Silva, para falar sobre a Administração, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que a única secretaria que está desenvolvendo um trabalho a altura é a secretaria
de obras, as demais secretarias estão deixando muito a desejar. Fala que o Governo
do Estado não investe em Floresta do Arguia devido a péssima Administração. Fala
que a merenda escolar da escola da Vila Mendonça e três bolachas com suco e
devido a essa situação fez uma denúncia no Ministério público e se não resolver irá
encaminhar a denúncia para a Policia Federal. Diz que o Prefeito falou em campanha
que se colocasse alguém em uma secretaria que não desenvolvesse um bom
trabalho iria tirar, mesmo se fosse sua esposa e pergunta porque o Prefeito não faz
isso. Diz que acreditou que o Prefeito Adélio iria fazer uma boa Administração, no
entanto está decepcionado. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a

Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por
mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador

, Raimundo Nonato Alves dos Santos 1°. Secretário, em exercício.
Vereador Renato Pereira, de.. Alencar ^J^fczT?»^ . Presidente, Vereador
Edna Maria Canuto de Sá 2a. Secretária, em exercício. **************
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