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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 05 DE DEZEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas) do dia 05 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 LÁZARO PURCINO, 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 Salmos (24:1) 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 da Resolução da Mesa 005/2018, que altera a data da
Vigésima Sessão Ordinária. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio que faz os
cumprimentos de rotina e fala sobre ambulância que conseguiu para o Distrito de Bela Vista
através do Deputado Sefer, e diz estar muito feliz com essa conquista, pois essa ambulância
irá beneficiar não só o Distrito de Bela Vista, mas todos daquela região, que necessita desse
suporte. Faz a parte a vereadora Pequena Vital e Parabeniza o vereador Alécio pela
conquista dessa ambulância e diz que é muito importante para todos daquela região. Volta a
palavra o vereador Alécio e Fala sobre o projeto da educação, que tem feito hortas nas escolas
e assim vem melhorando a qualidade dos alimentos, sem agrotóxicos e até gerando emprego.
Faz a parte o vereador Lázaro Purcino que parabeniza o senhor Dorival que está fazendo um
excelente trabalho na horta da escola, e fala que todas as outras escolas devem adaptar esse
programa. Volta a palavra o vereador Alécio e fala sobre um novo projeto para a Educação, de
criação de peixes para melhor alimentação e diminuindo assim maiores gastos. Dando
continuidade à sessão, o próximo a fazer uso da palavra e o vereador António Luiz que faz os
cumprimentos e discorre sobre a conquista do vereador Alécio e externa a sua felicidade, pois
a Vila em questão é a maior do nosso Município, e a mais necessitada de recursos. Fala
também sobre as Vilas Bela Vista, Ametista e Vila Mendonça, ambas estão precisando de mais
uma perfuração de um poço artesiano para ampliação da rede Pública de abastecimento de
água. Fala também sobre o projeto na época do senador Zequinha Marinho, que juntamente
com o vereador Alécio conseguiram para a Bela Vista, as cinquenta casas populares para as
famílias que não tinham condições de ter uma casa digna para morar. Discorre sobre a sua
preocupação quanto à questão de quinhentos e cinquenta mil reais que foi destinado para a
pavimentação da antiga rua principal de Bela Vista, que depois de tudo liberado, que segundo
informações, a Caixa está disponibilizando apenas um funcionário de quinze em quinze dias
para estar analisando e liberando esses convénios, e esse o motivo que está atrasando o início
desta obra. E o vereador espera que nesse próximo ano, com a mudança de governo, eles
venham resolver essa questão. Discorre sobre outra preocupação que está tendo quanto a
reforma do Hospital Municipal de nossa cidade, diz que está muito atrasado essa obra, e o
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atendimento aonde está sendo feito não é o suficiente para atender toda a população e sem
falar da falta de segurança que os funcionários e pacientes estão passando. O próximo a fazer
uso da palavra e o vereador Borrachinha que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o
vereador Alécio pela conquista que consegui para Bela Vista. Fala sobre as críticas que todos
os vereadores vêm recebendo, e deixa claro que vem fazendo o possível para atender a
demanda do município, e que tem deixado a sua vida de lado para cuidar da população, diz
também que aceita críticas sim, mais que seja crítica construtivas, e deixa seu mandato a
disposição. Discorre sobre a preocupação que todos dessa Casa de Lei tem em relação a Vila
Bela Vista, e fala sobre o ofício que ele já fez para a Celpa retirar os postes que fica no meio da
avenida na entrada da Vila, e ainda não foi atendido. Fala sobre a Vila Ametista que está com
grande problema quanto a água, pois o poço que tem lá não está funcionando corretamente e
é necessário que perfure outro poço e pede ao senhor Prefeito que atenda essa população,
pois e de muita importância para aqueles moradores. Dando continuidade à sessão o próximo
a fazer uso da palavra e o vereador Irmão Marquinhos que faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza o vereador Alécio pela sua conquista. E discorre sobre as críticas que os
vereadores vêm recebendo, é que è doloroso receber essas criticas, pois cada vereador tem
lutado muito, e tem conseguido vários recursos para o Município de Floresta do Araguaia. E diz
que enquanto for Vereador estará lutando para conseguir o melhor para o Município e deixa o
seu mandato mais uma vez a disposição. Dando continuidade à Sessão o próximo a fazer o
uso da palavra e o vereador Lázaro Purcino que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
o assunto das criticas que os vereadores vêm enfrentando, acha que devido o trabalho dos
vereadores não está sendo divulgado e a maioria da população não acompanham o trabalho
do vereador de perto.
Fala sobre a viagem até Brasília que esteve no gabinete do Senador Paulo Rocha, e
conseguiu R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), de recursos para ser colocado
aqui no Município. Fala sobre o recurso que consegui com o Deputado José Geraldo para uma
casa de farinha que já está no orçamento para o ano que vem, no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil). Fala sobre o Bosque que já tem um recurso de 800.000,00 reais
para a implantação de uma área de lazer para a população, E assim demonstrando o trabalho
a preocupação e o compromisso que não só ele, mais todos os vereadores têm tido com o
município de Floresta, diz ter procurado sempre fazer o melhor para o município. Dando
continuidade à Sessão o próximo a fazer o uso da palavra e o vereador Renato que faz os
cumprimentos de rotina e agradece ao Irmão Lourival pelo trabalho que tem feito na horta da
escola e que tem servido de exemplo para todas as outras, e assim beneficiando também as
nossas crianças com uma alimentação saudável e de qualidade. Fala sobre a preocupação que
todos os vereadores têm com o Distrito de Bela Vista, pois sabe da necessidade que ela tem, e
todos já tem cobrado e buscado recursos para a Vila. Diz que todos os vereadores têm
trabalhado muito para ajudar a população, a maioria das vezes o vereador faz o papel de
assistente Social, levando pacientes em outros municípios, marcando cirurgia em Belém, entre
outros serviços, diz que muitas vezes para não ver o cidadão perecer, ele tem ajudado com
recurso próprio. Discorre sobre a rede Celpa, que todos já tem cobrado melhorias e nunca foi
atendido, mas não é falta de cobrança pois até denúncias já foram feitas, mais nada da rede
Celpa resolver essa situação. E sugere que todo o consumidor possa fazer uma denúncia
individualmente e marcar um dia para reunir todas as denúncias e os vereadores e o Prefeito
levar para o ministério público, para buscar uma solução para esse descaso que a rede Celpa
vem demonstrando a nossa população. Fala para a população que seu mandato está à
disposição de todos. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10:27 (dez horas e vinte e sete minutos), e convoca os
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vereadores para próxima sessão ordinária dia 05 de dezembro do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental convida o senhor Izai Alves da Silva para fazer uso da
tribuna livre, o qual faz os cumprimentos e fala que já estive nesta tribuna há cinco anos atrás
para defender o Distrito de Bela Vista e hoje está aqui novamente para defender a mesma.
Agradece ao vereador Alécio pela conquista que consegui para a região de Bela Vista,
parabeniza ao prefeito Municipal pelo trabalho que tem prestado a região da Bela Vista,
agradece ao Prefeito Adélio pela implantação da Adepará. Agradece pela educação do Ensino
médio que está chegando a 100 alunos matriculados, agradece o prefeito por ter colocado
médico lá na Vila e fala que o Distrito de Bela Vista está precisando de uma viatura. Agradece
ao secretário de Obras que tem feito um excelente trabalho para o município. Discorre sobre o
poço artesiano que o Vereador António Luiz conseguiu, mais o poço foi perfurado em local
impróprio e não está funcionando corretannente, e fala que com isso a Vila está precisando da
perfuração de um poço. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário
lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada rfor mim e pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador Vwífti** ^ Marcos dos
Reis Rocha 1°. Secretário, Renato Pe ĵra de Alencar <^pltè^h^-'~' Presidente,
Vereador Lázaro Purcino éfà>' -~ 2a. Secretário, em exercício.
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