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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 28 DE MAIO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 28 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 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 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 a segunda
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (116:1)
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 projeto de lei n°
508/2018, que denomina o centro municipal de educação infantil, logo após foi
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação. Leitura do projeto de
lei n° 001/2017/CMFA, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores da
Câmara Municipal de floresta do Araguaia, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação. Leitura da Moção n° 001/2018, de autoria do
vereador Irmão Renato, em seguida foi colocado em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. Leitura das indicações n° 041/2017 a 046/2018, sendo todas
colocadas em discussão e votação e sendo aprovadas por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e
fala que recentemente esteve em Belém em busca de recursos e melhorias para o
município. Fala que esteve no escritório da Celpa em Belém em Belém, onde esteve
reivindicando algumas melhorias na prestação desse serviço e menciona algumas
dificuldades que a população vem enfrentando e dia que irá continuar comprando
melhorias nesse serviço de extrema importância a população. Discorre sobre a saúde
e diz que os pacientes de Floresta do Araguaia não estão conseguindo dar entrada no
Hospital Regional de Redenção e que já houve caso de pessoas virem a óbito por falta
desse atendimento e fala que essa situação precisa ser resolvida o mais rápido
possível. Agradece o Poder Executivo pela recuperação da ponte próximo ao senhor
Valdeene, visto que a recuperação dessa ponte é de grande importância a população
da região. Comenta sobre a greve dos caminhoneiros e diz que essa classe de
trabalhadores tem seu total apoio, pois essa luta é de todos. Dando continuidade à
Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de
rotina e comenta sobre a greve dos caminhoneiros e diz que a situação do País está
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intolerável com um governo que não valoriza sua Nação. Discorre sobre suas viagens
em busca de melhorias para o município e fala que as dificuldades são muitas, no
entanto é incansável em sua luta. Comenta sobre a prestação do serviço da Rede Celpa
no município e fala que o descaso dessa empresa com seus clientes é revoltante. Fala
que em uma de suas viagens a Belém esteve na Adepará, onde solicitou a disposição
do município. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, a
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o festival do abacaxi e diz que foi
uma belíssima festa, realmente a altura do prestigio que os produtores de abacaxi
merecem. Manifesta preocupação com a situação em que o país se encontra e fala que
estamos vivendo um momento de crise e parabeniza a coragem dos caminhoneiros.
Manifesta satisfação por ser uma representante do povo, no entanto as dificuldades
são muitas e por muitas vezes não consegue fazer o que tem vontade de fazer em prol
da população, pois muitas vezes falta união entre os representantes da população. Fala
que é solidaria aos caminhoneiros, pois são os heróis do País e roga para que essa
manifestação resulte em algo bom. Diz que não é a favor do Governo Michel Temer e
que quem deveria estar do governo é a Ex-presidenta Dilma, pois ela foi escolhida pela
população. Diz que a hora dos brasileiros conquistar seus direito e deveres é agora e
acredita sinceramente que através dessa manifestação irá conseguir isso. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina
e manifesta solidariedade aos caminhoneiros que esses trabalhadores mostraram a
força que possuem, pois são a mola que movimenta todo o País. Fala que apesar dos
transtornos que a greve dos caminhoneiros tem causando isso é necessário, pois o
resultado irá beneficiar a todos. Diz que os trabalhos de recuperação de estrada vicinal
estão parados devido a falto de combustível, o que já é um reflexo da greve. Fala a
população da Vila Piaçaba e Tabuleiro que o Gestor fez o compromisso de que
passando o festival do abacaxi iria iniciar os trabalhos de recuperação de estrada vicinal
e espera que assim que a situação se normalizar esse compromisso seja cumprido.
Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, que
cumprimenta a todos e manifesta solidariedade aos caminhoneiros que estão fazendo
esse movimento em prol do Brasil e manifesta repudio aos impostos exorbitantes que
são repassados a população. Solicita ao Poder Executivo que proceda com o
broquetiamento de um trecho da avenida JK, pois os moradores dessa avenida sofrem
muito com a poeira no período do verão. Fala que a energia elétrica está inviável e não
vai demorar muito a população não irá conseguir pagar por esse fornecimento, que
além de ser caríssimo tem um serviço de péssima qualidade. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, o qual cumprimenta a todos e discorre
sobre a Rede Celpa e diz que essa empresa tem tratado seus clientes com descaso e
manifesta repudio a essa situação. Agradece o Poder Executivo por ter atendido
algumas das indicações feitas nessa Casa de leis. Agradece os colegas vereadores
pela aprovação de sua autoria solicitando a perfuração de um poço artesiano, bem
como a implantação do sistema de abastecimento de agua na Vila matão. Fala da
necessidade de reativar a escola da Vila Matão. Comenta sobre a greve dos
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caminhoneiros e fala que essa classe de trabalhadores tem seu total apoio. Diz que
como parlamentar sente vergonha da situação em que se encontra o País com o
Presidente Michel Temer cada vez mais tem aumentado os impostos. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que cumprimenta
a todos e diz que os caminhoneiros na maioria das vezes não são reconhecidos como
uma profissão, nem a importância que tem ao País, porem nesses oito dias de
paralisados o País notou a importância desses trabalhadores. Fala que os
caminhoneiros têm o apoio de toda a população brasileira, visto que estão lutando por
melhorias no País que está sendo mal administrado. Diz que o progresso dependo dos
caminhoneiros e por isso merecem o nosso apoio. Fala que o Estado do Pará é um
dos maiores produtores de energia do País e tem a tarifa de energia mais cara e que
percebe o descaso da Rede Celpa com o Município de Floresta do Araguaia e cita
algumas dificuldades que o município enfrenta com o fornecimento desse serviço. Diz
que a Rede Celpa não tem escritório de atendimento ao consumidor, sendo necessário
a população se deslocar para outros municípios para fazerem suas renegociações. 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 comenta sobre as indicações de sua autoria e agradece os colegas vereadores
pela aprovação das mesmas. Diz que em todos os partidos políticos têm pessoas que
agem de má fé e que o Governo Lula governou o País de maneira elogiável e menciona
algumas benfeitorias feitas pelo Ex-presidente. Fala que o Presidente Michel Temer
não foi eleito pela população e o país está um caos com impostos exorbitantes. Fala
que a Ex-presidenta Dilma entregou o PIB ao Michel Temer de 36% (trinta e seis por
cento) e hoje está 50% (cinquenta por cento). Fala que a maior autoridade de um País
é o povo. Diz que muitas pessoas criticam o Bolsa Família e acredita que essas pessoas
nunca passaram por dificuldade para alimentarem suas famílias. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 27
(onze horas e vinte e sete minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 04 de junho 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 poxipirnje pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador xflcM-r .Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de Alenc^r^ "mi^^ss -^ Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos rj 2°. Secretário. *********************
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