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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 03 DE DEZEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas) do dia 03 de dezembro 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 GILMAIR DA CRUZ SIQUEIRA, 2a Secretário, em exercido, em seguida o
senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual
constatou a presença de 09 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 1° Reis (14:19)
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° 514/2018, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi posto em discussão e votação,
obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e outras Atividades, apresentado ao Projeto de Lei n° 514/2018, que dispõe
sobre alienação de bem imóvel, o qual foi posto em discussão e votação, obtendo
aprovação unanime. Leitura do Requerimento n° 006/2018, de 03/12/2018, de
autoria da vereadora Edna do Fernandão, que requer a cópia da folha de pagamento e
diárias da secretaria de Municipal de Saúde, referentes aos meses de janeiro a
novembro de 2018, o qual foi posto em discussão e votação obtendo aprovação
unanime. Leitura das Indicações n° 089/2018, 090/2018 e 091/2018, a quais foram
postas em discussão e votação, obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador António Luiz que faz os cumprimentos de rotina e fala sobre a
preocupação que ele tem com o município, pois como vereador tem a responsabilidade
de representante do povo, que confiou para estar fiscalizando o que for do interesse
público. Parabeniza todos os colegas vereadores pelo requerimento feito pela
vereadora Edna para requerer a folha de pagamento da secretaria municipal de Saúde.
Discorre sobre o assunto falado na sessão anterior quanto a precariedade na área da
Saúde, e diz estar insatisfeito com essa situação, as vezes que tem procurado por
petróleo para levar paciente, ajuda para exame, remédio, passagem, nada disso tem
conseguido. E que isso tem deixado indignado pois a população precisa do
atendimento na saúde. Fala sobre a iluminação pública que está em péssimas
condições no Distrito da Bela Vista, e por ser a maior Vila do Município, a demanda e
de maior urgência em resolver, diz que a tempos ele vem cobrando e não foi atendido e
pede ao senhor Prefeito que atenda o seu pedido o mais rápido possível. Pede ao
secretário de obras que para facilitar a escoação da produção de abacaxi resolva a
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Situação da estrada vicinal que vai pra Vila Ametista, passando pelos gaúchos, pois se
aproxima a safra do abacaxi e a estrada encontra em péssimas condições de tráfego.
Fala sobre o descaso com a água da vila ametista que há mais de 90 dias estão sem
receber água da rua. O próximo a fazer uso da tribuna e o vereador José Maria que faz
os cumprimentos de rotina e fala sobre a reforma da ponte da Grota de Lama que ele
foi atrás do secretário de obras, e já está sendo resolvido. E agradece o Secretário pelo
empenho no seu trabalho. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador Irmão
Marquinhos que faz os cumprimentos de rotina e diz estar recebendo diversas
reclamações na área da Saúde, Educação, obras, afirma que na função de vereador
ele tem que tentar resolver, diz que esta casa de Lei está à disposição para qualquer
um dos secretários que quiserem vir fazer esclarecimentos à população. Parabeniza a
Vereadora Edna do Fernandão pela a indicação feita pedindo uma DBS para a Vila
Travessão e que essa obra vai ajudar muito os moradores daquela região. Fala sobre
as estradas do município, e que o secretário está fazendo o possível, sugere que todos
os vereadores se reúna para irem até o Cetran juntamente com o prefeito, para cobrar
recursos para o nosso município. Pois tem que resolver essa questão o mais rápido
possível, pois logo inicia a safra do abacaxi e as estradas tem que estar em condições
de trafegabilidade. Fala que está preocupado com a Saúde pois o hospital regional está
lotado e não está podendo receber mais os pacientes que estão aqui no nosso
município precisando de atendimento. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador
Alécio que faz os cumprimentos de rotina e fala sobre reclamações que recebeu sobre
o tratamento dentário, e que ele vai sentar com o secretário de Saúde para ver o que
está precisando para ver o que pode fazer para melhorar este tratamento. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e diz ter recebido várias reclamações sobre esse
assunto, e que seria um dos assuntos que ela iria falar na tribuna, fala que ficamos
muito tempo sem esse tipo de atendimento no Município, e parabeniza o secretário
Aquino pelo seu trabalho, diz que o atendimento está excelente, e que o atendimento
estava sendo nós dois horários pela manhã e à tarde, mais ficou sabendo que o
atendimento vai ser só pela manhã, e pede que que esse atendimento continue nos
dois períodos pois a muitas pessoas que moram na zona rural, e as crianças estão
precisando desse tratamento, mais não tem como eles vir pela parte da manhã devido
os trabalhos e compromisso que os pais dessas crianças têm com os trabalhos rurais,
e eles estão trazendo pela parte da tarde. Segundo informações diz que ter material o
suficiente para fazer esse trabalho é se parar com esse atendimento na parte da tarde
corre o risco de perder esses materiais. Diz ser a primeira vez que vê falando que tem
material e não vai ter o atendimento. Parabeniza o vereador Alécio por apoiar essa
causa, E fala para o vereador que tem todo o seu apoio nessa causa. Volta a palavra o
vereador Alécio e diz que foi informado por mais de uma pessoa que o material poderia
até perder, mais que segundo informações do secretário diz que não procede essa
informação. O vereador fala que vai sentar primeiro com o secretário Aquino para ver
essa questão primeiro, pois a população precisa desse atendimento. Deixa claro a sua
preocupação com os jovens da nossa cidade que estão se perdendo em caminhos
errado, e deixa seus sentimentos as duas famílias que perderam seus entes queridos
esse final de semana. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador Joaquim Fiscal
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que faz os cumprimentos de rotina e fala sobre a estrada da Grota de Coco e deixa
claro há todos moradores daquela região, que está preocupado com a recuperação da
estrada pois já está entrando o período chuvoso e até agora não foi arrumada. Diz
também que é um dos vereadores que mais tem cobrado a colocação de quebra-molas
aqui na cidade e até hoje nunca foi atendido. Fala sobre a escola JP, afirma que todas
as salas estão com central de ar, mais que nenhuma está funcionando por falta do
transformador, que foi pego emprestado para o espaço Cultural e não foi devolvido até
agora. Pede ajuda ao Secretário de Educação a quem ele afirma ter maior respeito e
admiração, que ajude a resolver essa situação. O próximo a fazer uso da palavra e o
vereador Borrachinha o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que não está
satisfeito com a gestão atual, e deixa claro que não é oposição, mais que o dever do
vereador e fiscalizar, defender e ajudar o povo. E pede a atenção do Executivo para
dar mais atenção para a população que está precisando do Poder Executivo. Discorre
sobre o assunto do vereador Alécio sobre a saúde bucal do nosso Município, diz ter
recebido várias ligações de pessoas pedindo ajuda, pois a demanda de pacientes e
grande para ser atendido em um só período, e tem muitas pessoas que vem da zona
rural e percorre um longo caminho e quando chega não consegue vaga para ser
atendido e tem que voltar para suas casas sem o atendimento. Diz ao vereador Alécio
e a população que vai estar junto com os demais vereadores e o secretário de
Saúde, para resolver da melhor forma Discorre sobre o assunto da estrada da Grota
de Coco que citou o vereador Joaquim Fiscal, diz que recebeu um pedido de um amigo
que pediu para que resolvesse essa situação da estrada vicinal que está sem
condições de tráfego. Parabeniza o secretário de obras pois vem desempenhando um
bom trabalho mesmo com a dificuldade que vem passando, e afirmou que não é de
total responsabilidade do secretário esse trabalho pois ele atende ordem do Executivo,
e sempre que procurou o secretário ele atendeu, e tem se esforçado para atender
sempre, diz que na sua opinião não é culpa do secretário e sim do Poder Executivo.
Concorda com a sugestão do vereador irmão Marquinhos de todos vereadores
juntamente com prefeito e Secretário devem ir até o Cetran para buscar melhorias para
o Município. Fala de um acidente que aconteceu por falta de sinalização em um bueiro
quebrado na região de Bela Vista e pede que o responsável tome as devidas
providências. Discorre sobre o assunto da energia do nosso Município, e diz ser um
absurdo os moradores da zona Rural ter que pagar taxa de iluminação pública, que
chega a ser cobrado até oitenta reais, sendo que eles não têm esse consumo, discorre
sobre os requerimentos que já foram feitos aqui nessa Casa acatados por todos os
vereadores requerendo que o Poder Executivo retire essa taxa da zona Rural, pede ao
prefeito que resolva esse problema. A próxima a fazer uso da palavra e a vereadora
Edna do Fernandão que faz os cumprimentos de rotina e diz que um dos assuntos que
iria falar na tribuna o vereador Alécio sobre o atendimento do postinho. E pede aos
colegas vereadores que possam se reunir com o prefeito e Secretário Aquino para
resolver o problema da reforma do hospital pois está ficando insustentável essa
situação de continuar o atendimento no postinho, pela segurança das pessoas que
trabalham naquele local, pois está acontecendo fatos que não deveriam acontecer no
nosso município, como pessoas ir lá para invadir o posto de saúde para tentar matar o
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paciente que está lá dentro sendo atendido pelos profissionais da saúde, e as
enfermeiras e médicos ter que passar por esse tipo de situação, pois os profissionais
têm que atender qualquer pessoa que chegar precisando do atendimento, pois eles
foram formados para isso e fizeram o juramento para salvar vidas, e tendo que
trabalhar nessas condições correndo o risco de a qualquer hora o posto de saúde ser
invadido, correndo risco de vida, porque não tem segurança nenhuma, por estar
localizado em um local afastado do centro da cidade. Diz ser uma vergonha o está
acontecendo com o nosso município e pede o Presidente desta casa de Leis que ainda
neste dia entre em contato com o secretário de Saúde Aquino e o Prefeito para marcar
uma reunião para fazer o que for necessário para resolver essa situação. Ò próximo a
fazer uso da palavra e o vereador Lázaro Purcino que faz os cumprimentos de rotina e
agradece aos vereadores pela aprovação de suas duas últimas indicações, fala que
esteve na região de Bela vista e passou por um trecho de estrada muito ruim e sabe
que a demanda de estradas a serem recuperadas e grande e que o secretário tem se
esforçado mais está precisando de ação. Fala sobre sua indicação para a perfuração
de um poço-Simi artesiano para o setor Novo Horizonte que já tem um poço perfurado
mais não está sendo o suficiente para atender aquelas famílias, e ficou certo com o
prefeito de ser perfurado o poço. Discorre sobre o assunto do vereador Joaquim Fiscal
sobre a escola JP sobre não está funcionando as central de ar por falta de um
transformador, e lembra que o estádio de futebol não está funcionando por falta de um
transformador também, e que foi uma emenda da Deputada Cilene Couto, diz que já foi
feita toda a instalação e só não está funcionando por falta do transformador. E pede
que o gestor procure a Celpa e providencie esse transformador pois esse problema tem
que ser resolvido. Faz a parte o vereador Alécio e diz que na Bela Vista também está
com esse mesmo problema. Diz que a responsabilidade de colocar esses
transformadores deveria ser de responsabilidade da empresa, já que se está
precisando de um transformador e porque o consumo vai ser maior, além de ser
cobrado um absurdo na energia. Volta a palavra o vereador Lázaro e diz que a Celpa é
responsável por colocar esses transformadores mais que está faltando ser cobrado
para eles vir atender essa demanda. E sugere que possa ir um grupo de vereadores
com ofício desta Casa de Lei, até o escritório da Celpa para resolver essa situação. O
próximo a fazer uso da palavra e o vereador Renato que faz os cumprimentos de rotina
e Discorre sobre a preocupação que cada vereador tem com o Município, fala que já
teve reunião com representante da Celpa, para esclarecer os seus deveres e fizeram
compromisso dizendo que iriam resolver os nossos problemas, os vereadores
cobraram os direitos dos consumidores, e até hoje não resolveram nada, a energia que
eles cobram e caríssima, e o povo às vezes não tem nem condições de ir até redenção
para fazer uma reclamação. Diz que todos os vereadores já estiveram no escritório da
Celpa cobrando os nossos direitos, já foram no Ministério Público denunciar e nada foi
resolvido. Concordo com o vereador Borrachinha quando ele diz que a sociedade tem
que se unir para reivindicar os direitos do consumidor. Diz ser uma vergonha o descaso
que a rede Celpa vem tendo com o nosso Município. E o preço é absurdo e abusivo
que a Rede Celpa vem cobrando da nossa população, sendo que o nosso Estado e de
maior produção de energia do Brasil e se paga a energia mais cara. Discorre sobre a

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01 776.009/0001-51



J

Estado dO Pará Página 5 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

DBS da Vila Travessão diz que é de grande importância para aqueles moradores
daquela região, pois o mais importante nas nossas vidas é a saúde. Fala sobre a
dificuldade de trazer médicos para atender no Hospital do Município, e afirma que o
município não tem condições financeiras para pagar pelo menos quatro médicos no
valor que eles possam vir trabalhar. Agradece o secretário Aquino por ter atendido um
pedido que ele fez, ajudando com a ambulância para levar um paciente que
necessitava de atendimento em Belém. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão
em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 514/2018, que autoriza o Poder
Executivo a alienar bem imóvel de seu património, o qual foi colocado em votação em
primeiro turno, artigo por artigo e aprovado por unanimidade. Discussão em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei n° 524/2018, que dispõe sobre o Programa
Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Económico e Social, sendo o mesmo
posto em votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 25 e obtendo
aprovação unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 11:37 (onze horas e trinta e sete minutos), e convoca
os vereadores para próxima sessão ordinária dia 04 de dezembro do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1* Secretário
lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada po/jmimie pelos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador / /̂q^á^>
Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Renato Pereira de Alencar

Presidente, Vereador Gilmair da Cruz Siqueira
2a. Secretário, em exercício. ***********************
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