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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO ANUAL
DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA:
24 DE NOVEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 24 de novembro de 2017, 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 pela vereador ANTÓNIO LUIZ MORREIRA DOS SANTOS 1 ° Secretário
e a vereadora 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 ao segundo secretária que fizesse a leitura de um trecho
bíblico sendo lido Salmos (40:1) 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 e
votação e em seguida aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora
Edna do Fernandão, que cumprimenta a todos e convida a população de Floresta para a
caminhada passos que salvam que acontecerá domingo as 09:00 horas da manhã saído em
frente a feira coberta. Diz que a realização dessa caminhada é muito importante pois tem
como objetivo a conscientização do câncer infanto-juvenil. Convida a população Florestense
para participarem da última sessão desse ano no dia 15 de dezembro. Fala que nossa saúde
apesar de ter um secretário atuante e a diretora do hospital dedicada ainda passa por grandes
desafios devido à falta de recursos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio
Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que com o início do período chuvoso a
Prefeitura está realizando uma campanha de conscientização contra os mosquitos
transmissores de doenças infecciosas e pede a população que fiquem atentos aos seus
terrenos, pois esse é uma missão de todos. Fala que os moradores das chácaras loteamento
21 de abril estão ansiosos pelos títulos de seus terrenos que estão na Prefeitura a espera de
serem encaminhados para Câmara, visto que essa documentação se faz necessário para o
desenvolvimento desses moradores, pois dependem dessa documentação para a realização
de financiamentos e pede ao Executivo agilidade nesses processos. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e
diz que faltou as últimas sessões, devido a uma viagem que teve que fazer a Belém para
participar de uma audiência pública na Celpa, onde foi tratado assuntos referente ao programa
luz para todos. Fala que estão tentando prorrogar o prazo para o fim do programa luz para
todos, pois o mesmo vence em 2018 e ainda há muitas famílias que ainda não foram
beneficiadas pelo programa. Diz que o último contrato o governo priorizou as famílias que
moram perto das hidrelétricas, visto que a grande maioria dessas famílias foram prejudicadas
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por essas hidrelétricas e devido o recurso ser limitando o Sul do Pará ficou fora desse contrato.
Fala que em 2018 a Celpa é obrigada a univercializar sem prorrogação a energia para o Sul
do Pará. Comenta sobre a emenda parlamentar do Deputado Estadual Zé Geraldo de
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e diz que esteve na FUNASA e o projeto foi
aprovado e empenhado o recurso. Manifesta preocupação com a situação das estradas
vicinais e pontes, principalmentre em sua região, pois a situação está insustentável. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos e discorre sobre
o discurso do colega vereador Lázaro Purcino e diz que tem muitas famílias que possui energia
elétrica em suas propriedades, porem de péssima qualidade e sugere a realização de uma
audiência pública com a direção da Celpa e a população e ver o melhor caminho para resolver
essa situação. Diz que encaminhou um e-mail para o chefe de operações do Detran solicitando
a realização de uma ação de orientação de trânsito no Município, visto que o índice de
acidentes é grande e essa ação educativa tem como objetivo diminuir esse índice. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz que faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre os trabalhos realizados durante nove anos no Poder Legislativo e diz que realiza esse
trabalho como amor. Diz que não estava presente na sessão anterior devido à forte chuva não
teve condições de vim. Faia que não usou a tribuna nas sessões anteriores, porque estava
passando por problemas e queria trazer para a população uma palavra de vitória e não de
problema e agradece o Poder Executivo pela iniciativa e decisão acertada com respeito ao
problema que estava ocorrendo na Vila Ametista da invasão de um trecho do terreno da escola
que futuramente poderia ser muito útil pra escola com a construção de uma quadra ou
ampliação da escola. Fala que ficou muito triste, pois a população veio ao seu encontro em
busca de solução e outros até mesmo lhe alertando, pois acreditavam que estava correndo
risco de vida. Agradece em nome da população da Vila Ametista ao Poder Executivo e aos
colegas vereadores pelo apoio nessa situação. Parabeniza a equipe da saúde pelo trabalho
que está sendo realizado na prevenção dos mosquitos transmissores de doenças infecciosas
e parabeniza o Prefeito por estar participando ativamente nessa ação e espera que essa ação
também seja realizado nas vilas. Discorre sobre a emenda parlamenta da Deputada Federal
Julia Marinho para a pavimentação asfáltica e fala que esse recurso está tendo um pequeno
empasse, pois está entre ser destinado ao Distrito de Bela Vista e a rua Adolfo Lima e acredita
que isso logo será resolvido da forma que seja melhor para o Município. 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 diz que o Prefeito eo
Secretario de Obras estão de parabéns pelos trabalhos em recuperação de estrada vicinal
que vem realizando no Município. Discorre sobre o programa luz para todos e fala que todos
os parlamentares estão empenhados'com o mesmo objetivo. Discorre sobre o fato ocorrido
na Vila Ameista no terreno da escola e fala que o ato ocorrido não pode ser considerando uma
invasão, pois a família do senhor Olivo não estava invadindo, visto que esse senhor comprou
o direito de um lote fora da área do campo que ficou destinado a escola. Diz que o senhor
Olivo é uma pessoa honesta e jamais se envolveria em coisa desonesta e com uma conversa
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foi feito um acordo. Fala ao colega vereaor António Luiz que não houve ameaça de morte ao
colega vereador, pois o senhoir Olivo não é homem de matar ninguém e está sendo
prejudicado por causa desse lote, pois entraram em sua propiedade e diz que defende esse
senhor porque conhece sua Índole e sabe que é umna pessoa do bem. Fala que fez a doação
de um lote ao senhor Olivo para acabar com esse empasse. Faz a parte o vereador António
luz e diz que foi atacado no discusso do Presidente, onde o mesmo faltou com a verdade,
porque se o fato ocorrido não foi uma invasão, não existe invasão, a não ser que toda a
população da Vila Ametista seja mentirosos e apenas a família do senhor Olivo que fala a
verdade, pois ninguém conhece esse lote como sendo do senhor Olivo e de ninguém. Fala
que aquela área sempre foi publica e pertencia ao campo e que a foto do barzinho no lote não
prova que o terreno é particular, pois o bar foi feito dentro da área do campo. Diz que fez um
discuso tranquilo e não citou nome de ninguém e quando relatou a amença foi porque dito no
meio da população que deveria ter muito cuidado como que é dito, pois por causa de uma
palavra poderia acontecer morte e fala que irá registrar um boletim de ocorrência. Fala que o
discuso do Presidente está contrario ao do Prefeito, pois o Prefeito disse que não tinha havido
nenhuma negociação e o senhor Presidente falou que houve uma negociação. Faz a parte o
vereador Alécio Pessoa e diz que esse assunto já está resolvido e traz desgaste a essa Casa
e pede que seja encerrado esse asunto. Volta a fazer uso da palavra o vereador irmão Renato
e fala ao colega vereadro António Luiz que ele deveria ter pedido a replica quando ele ainda
estivesse na tribuna, pois devemos manter ordem na Casa e fala que se o bar estava dentro
da área do campo como que acontecia os jogos e cita o exemplo dos bares na área publica
da cidae que se for pra tirar esses bares dessa área tem que indenizar o pessoal e pede
desculpas se ofendeu o colega vereador António Luiz. Fala que não viu nenhum única vez o
senhor Olivo fazer amenças de morte aos colega vereador António Luiz, mais se o nobre
colega vereador viu, então registre o boletim de ocorrência. E não havendo mais nada a tratar
o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:28 (dez horas e vinte e oito
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 12 de dezembro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida
o senhor Francisco Almeida da Costa, o qual cumprimenta a todos e pede aos
parlamentares que se empenham para legalizar o comercio do abacaxi no Município, pois
essa cultura tem um custo alto e muitas vezes o produtor vende sua safra e não recebe, o que
acaba deixando o pequeno produtor sem condições de fazer novos plantios. E para constar
eu vereador António Luiz Moreira dos Santos, 1° Secretário, lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinad^por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, ̂  — l AntônjoLui^lVIoreira dos Santos 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar ^-ML^^z^ , Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos 2° Secretário. ***************************
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