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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO ANUAL DA
6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 19 DE
NOVEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas) do dia 19 de Novembro 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 ENA 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 ao Segundo Secretário
que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (23:1) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina manifesta insatisfação os comentários
maldosos que algumas pessoas fazem a respeito dos parlamentares e diz que essas pessoas
fazem esses comentários porque não tem conhecimento do trabalho de um vereador, que por
inúmeras vezes deixa a desejar em suas próprias famílias, para trabalhar em prol da população.
Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz algumas vezes acompanhou alguns comentários em
redes sociais, no entanto preferiu não se manifestar, pois como vereadores devemos estar
preparados para ouvir críticas e que nunca comprou ou exigiu voto de ninguém. Volta a fazer uso
da palavra o vereador António Luiz e diz que os vereadores não têm nenhuma ajuda de custo para
ajudar a população. Discorre sobre a educação e agradece ao secretário de educação pelo
empenho em resolver a situação da fossa da escola da Vila Ametista. Comenta sobre a rede Celpa
e diz que os vereadores não são trabalhadores da Celpa para resolver o problema, tem o poder
apenas de cobrar que o problema seja resolvido, o que está sendo feito, pois essa Casa está unida
em busca dos direitos da população. Discorre sobre a saúde e diz que a saúde está passando por
um momento difícil, pois o recurso disponível não é suficiente para atender a demanda e todos
estão empenhados em melhorar essa situação. 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 preocupação que os colegas
vereadores demostram com a população e fala que todo o vereador tem compromisso com a
população, sendo empenhados em buscar melhorias para a sociedade, muitas vezes deixando a
desejar nas responsabilidades de sua família e infelizmente esse esforço não é reconhecido. Diz
que a principal obrigação do vereador é fiscalizar o recurso público, no entanto, realiza inúmeras
funções. Fala que a população deve cobrar dos vereadores, porém dentro das possibilidades, pois
a crítica destrutiva fere o parlamentar, visto que é injusta. Comenta sobre a rede Celpa e fala que
a população enfrenta dificuldades com essa empresa não é por falta dos vereadores cobrar
melhorias da empresa e diz que muitas conquistas só vêm através da luta e cita o exemplo de
Tiradentes que morrem em prol da sociedade e se coloca à disposição para ajudar no que for
possível. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e diz que faz suas, as palavras do colega
vereador Irmão Renato e que um exemplo disso é a colega vereadora Edna do Fernandão que
está com uma cirurgia recente e está presente na sessão, mostrando o compromisso que tem com
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a população. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato e propõe aos colegas
vereadores para se escreverem em uma Sessão na Assembleia Legislativa e expor a situação da
rede Celpa no Município aos Deputados. Faz a parte o vereador António Luiz e parabeniza a
equipe que organizou a primeira cavalgada da Vila Ametista e diz que a organização está de
parabéns, pois a festa ficou belíssima e irá entrar para a história da Vila. Faz a parte o vereador
Borrachinha e faz um requerimento verbal para a senhora Rosali fazer uso da palavra, o qual o
senhor Presidente, coloca em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. ORDEM
DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n°
519/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar mediante licitação, bens que menciona, o qual
foi colocado em votação em primeiro turno, artigo por artigo e aprovado por unanimidade.
Discussão primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 521/2018, que autoriza o Poder
Executivo a alienar bem imóvel do seu património, sendo o mesmo posto em votação em primeiro
turno artigo por artigo e obtendo aprovação unanime. Discussão primeiro turno, artigo por artigo
o Projeto de Lei n° 522/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel do seu
património, sendo o mesmo posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e obtendo
aprovação unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 11:22 (onze horas e vinte e dois minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 26 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o
prazo regimental o senhor Presidente convida a senhora Rosaly para fazer uso da palavra, a qual
cumprimenta a todos e fala que o motivo de sua vinda a essa Casa é o TFD- Tratamento Fora Do
Domicílio, um benefício se auxílio para tratamento que o Município não disponibiliza. Diz que
muitas pessoas estão tendo que fazer galinhadas e rifas para arrecadar recursos afim de arcar
com as despesas de tratamento de saúde, pois o Município não está disponibilizando o recurso,
que é direito do cidadão. Pede a esta Casa que se unam com a finalidade de resolver esse
problema o mais rápido possível, visto que a população está sendo prejudicada por falta desse
recurso garantido por Lei. Fala que o que está acontecendo é desumano, pois saúde é prioridade.
Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e parabeniza a senhora Rosaly pela iniciativa de expor a
essa Casa uma preocupação que é de todos. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz
que essa ajuda de custo é muito importante, pois a doença sempre aparece em hora inesperada
e quase a pessoa não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento. Diz que a
saúde está ruim não é apenas no nosso Município, mais em todo o País e sugere que seja feito
uma manifestação para chamar a atenção das autoridades superiores, quanto a situação da saúde
e da prestação de serviços da rede Celpa. Faz a parte o vereador Borrachinha e parabeniza a
senhora Rosaly pela iniciativa e diz que a obra da reforma do Hospital Municipal está atrasada
devido a Caixa Económica Federal não está repassando o recurso. Faz a parte a vereadora
Piquena Vital e parabeniza a senhora Rosaly pela preocupação com a população de Floresta do
Araguaia. E para constar eu vereador Marcos dos Rejs^Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinadajíõr mim e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador /̂̂ cg^As-rr-Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar <^~~^Ll^'jf^-^> , Presidente, Vereador
Edna Maria Canuto de Sá /~ v 2a. Secretário, em exercício. ***********************
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