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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-
DATA: 04 DE JUNHO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 04 de junho 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
dos onze 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 (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
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do parecer da comissão de
legislação, justiça e redação, apresentado ao projeto de lei n° 507/2018, o qual foi posto em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime Leitura do parecer da comissão de
educação, saúde e assistência social, apresentado ao projeto de lei n° 507/2018, o qual foi
posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da
comissão de finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de lei n° 507/2018, o qual foi
posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da
comissão de legislação, justiça e redação. apresentado ao projeto de lei n° 508/2018, o qual
foi posto em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da
comissão de legislação, justiça e redação, apresentado ao projeto de lei n°001/2018/CMFA,
o qual foi posto em discussão e votação e obtendo aprovado por unanimidade. Leitura das
indicações n° 047/2018 a n° 050/2018, sendo todas postas em discussão e votação e
obtendo aprovadas por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro
Purcino. que faz os cumprimentos de rotina e convida a população para recepcionarem o
Senador Paulo Rocha dia nove a partir das 15 00 (quinze horas), no Plenário José Pereira
Barbosa, onde será lançado sua prè-candidatura de autoridades do Parido dos
Trabalhadores. Fala que o Gestor fez o compromisso de que quando chegasse óleo na
cidade iria iniciar os trabalhos em recuperação de estrada vicinal na região do Tabuleiro e
espera que o compromisso seja cumprido. Discorre sobre a indicação de sua autoria
solicitando que o Gestor retire a taxa de iluminação publica da zona rural e espera que o
Poder Executivo atenda tal indicação, pois essas pessoas pagam por algo que não usufrui.
O próximo a fazer uso da palavra è o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos
e manifesta pesar pelo falecimento do pai de um funcionário da Prefeitura o senhor João
Nunes. Diz que foi eleito para defender os interesses da população e se coloca à disposição
para ajudar no que for possível. Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos pelo esforço que
tem demonstrado em buscar recursos para o Município, Comenta sobre a greve dos
caminhoneiros e diz que a carga tributária do Pais é realmente absurda. Discorre sobre
iluminação publica e solicita ao Poder Executivo que providencie com a mais urgência
possível a recuperação da iluminação pública no setor próximo ao Cemitério Municipal.
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Dando continuidade â sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que a situação da política no País está trazendo uma
descredibilidade a toda a Nação Brasileira. Comenta sobre as estradas vicinais e diz que a
situação do município está precária e espera que assim que a greve dos caminhoneiros se
normalizar o secretário de obras inicie os trabalhos em recuperação de pontes e estradas
vicinais e cita algumas pontes e estradas vicinais que estão em péssimas condições de
trafegabilidade. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que todos estão muito
preocupados com a situação de pontes e estradas vicinais e a falta de combustível agravou
a situação e que sua região está desde do ano passando sem ser feita recuperação de
pontes e estradas vicinais e o Prefeito participou de uma reunião com a população da região,
onde fez o compromisso de depois do festival do abacaxi esse trabalho seria feito na região
e se esse compromisso não for cumprido a população irá organizar uma manifestação. Faz
a parte a vereadora Edna do Fernandão e manifesta solidariedade ao colega vereador
Lázaro Purcino nessa luta. Volta a fazer uso da palavra o vereador António Luiz e fala que
se o Executivo não providenciar a recuperação das ruas da Vila Ametista irá fazer isso com
recurso próprio. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio, o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do colega vereador Lázaro Purcino e fala
que a demanda em recuperação de estrada vicinal é grande, porem acredita que essa
situação irá se resolver o mais rápido possível. Comenta sobre a educação e fala que
constantemente recebe reclamações sobre transporte escolar, situações que demonstram
falta de respeito com as crianças e percebe um descaso por parte do secretário ern relação
a educação do município Faz a parte o vereador Joaquim Fiscal e diz que também tem
recebido reclamações da população a respeito do transporte escolar. Volta afazer uso da
palavra o vereador Alécio e fala que a população precisa exercer o direito ao voto com
responsabilidade para assim o Pais possa melhorar. Faz um requerimento para o Presidente
marcar uma reunião com o responsável pelo transporte escolar e o secretario de educação,
afim de sanar os problemas que vem acontecendo desde do ano passado. O senhor
Presidente coloca o requerimento do vereador Alécio em discussão e votação, o qual obtém
aprovação unanime A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão,
a qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com a situação do País e
pede a população que apoio os caminhoneiros, para que essa greve não seja em vão. Diz
que o Presidente Michel Temer é um usurpador, pois não foi escolhido pela população e que
a Ex-presidente Dilma teve o seu mandato caçado por menos coisa que o atual Presidente.
Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que o País está em crise política desde de 2014,
quando a Ex-presidenta Dilma foi eleita e seus adversários não aceitou a sua vitória. Volta
a fazer o uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão diz que como políticos devemos
fazer uma campanha para a as pessoas não votarem em nenhum político que votou a favor
de não investigar a denúncias feitas sobre o Presidente Michel Temer. Faz um requerimento
verbal juntamente com os colegas vereadores Piquena Vital e José Maria, para que o
Prefeito providencie placas de identificação denominação de ruas e logradouros públicos
feitas por essa Casa de Leis. O senhor Presidente coloca o requerimento da vereadora Edna
do Fernandão em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. 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 manifesta pesar
pelo falecimento do senhor João Nunes pai do Sula. Fala que esta Casa de Leis vem
desempenhado o seu papel a altura da expectativa da sociedade. Diz que a maioria dos
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políticos quando chegam ao Poder esquecem que tema obrigação de trabalha em prol da
sociedade e que a maior autoridade de um País é o seu povo. Diz que a Ex-presidenta Dilma
foi eleita por toda uma Nação e tirada por uma pequena minoria. Fala que o Ex-presidente
Lula fez pelo Município de Floresta do Araguaia, o que nenhum Presidente jamais fez e em
seu ponto de vista foi o melhor Presidente que o Brasil teve e que a autoridade máxima de
um País é o seu povo. ORDEM DQ DIA Iniciando com a discussão em primeiro turno, artigo
por artigo, o Projeto de Lei n° 507/2018, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil - COMPDEC-FA, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC - FA, o Conselho
Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC - FA e revoga a Lei Municipal n° 183/2009, que
cria a COMDEC, o qual após as devidas analises pelas lideranças, foi colocado em votação
em primeiro turno, artigo por artigo e aprovado por unanimidade. Discussão em primeiro
turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei n° 001/2018/CMFA, que dispõe sobre a revisão da
remuneração dos servidores da Câmara Municipal de floresta do Araguaia, o qual após as
devidas analises pelas lideranças, foi colocado em votação em primeiro turno, artigo por
artigo e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11: 25 (onze horas e vinte e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 11 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 plrímirn e pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador sfynsiw*, .Marcos dos
Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar^ " MIji^s>T .
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos fr^jfc 2°. Secretário.
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