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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO ANUAL DA 6a

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 18 DE JUNHO
DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 18 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 a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ,
2a Secretária, em exercício, 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 (91:1) 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° 509/2018, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, logo após é encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação
e comissão de obras serviços públicos e outras atividades. Leitura do parecer da comissão de
legislação, justiça e redação, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n° 058/2018, que dispõe
sobre o Sistema Único de Assistência Sócia!, logo após é posto em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. Leitura do parecer da comissão de educação, saúde e assistência social,
apresentado ao Projeto de Lei Complementar n° 058/2018, que dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social, logo após é posto em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Leitura do parecer da comissão de finanças e orçamentos, apresentado ao Projeto de Lei n°
510/2018, que dispõe sobre Abertura de Credito Especial, logo após é posto em discussão e votação
e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre uma visita que fez a Vila Bela Vista e participou da
inauguração do prédio da Adepará e acredita que esse órgão será muito importante para a população
da região. Faz uma indicação verbal, para que seja providenciado um local adequado para fazer o
depósito de lixo da Vila Bela Vista, tendo vista que a população é grande e a referida vila não tem um
local adequado para o deposito de lixo. Solicita ao Poder Executivo que providencie a reforma da
escola da Vila Bela Vista o mais rápido possível. Pede ao Prefeito que proceda com a perfuração de
um poço semi-artesiano na Vila Travessão, pois os moradores da referida vila tem passado por
dificuldades em questão de agua potável. Agradece e parabeniza o Secretário de Obras e o Prefeito
pelos trabalhos em recuperação de iluminação pública que foram realizadas na sede do Município.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e discorre
sobre a energia elétrica que frequentemente a população passa por transtornos devido ao péssimo
serviço prestado pela rede Celpa e diz que em outros municípios do Estado do Pará existe o
fornecimento de energia solar e sugere que esta Casa forme uma comissão para ver a possibilidade
de trazer esse recurso para Floresta do Araguaia. Pede ao Secretário de Obras que proceda com o
broquetiamento de um trecho da Avenida Jk, próximo à casa da Professora Serli, pois esse trecho
está em péssimas condições de trafegabilidade, causando inúmeros transtornos aos seus usuários.
A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de
rotina e diz que ao observar as dificuldades que o município passa as vezes fica desacredita, porem
ao observa o município de Paragominas que era uma cidade com inúmeros problemas e hoje é uma
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cidade prospera, volta acredita que apesar das dificuldades serem muitas pode haver melhoras.
Sugere que seja formada uma comissão para exigir da operada de telefonia VIVO que seja instalado
o sinal no Município. Discorre sobre as dificuldades que a população vem enfrentado por falta do
Banco e diz que o Município tem capacidade e necessita com urgência de um banco, pois a
população está tendo que se descolar para municípios vizinhos afim de sacar seu dinheiro. Fala ao
colega vereador Alécio quer fazer parte da comissão para correr atrás da energia solar para o
município. Dando continuidade à sessão faz uso d apalavra o vereador Lázaro Purcino, que faz os
cumprimentos de rotina e agradece e parabeniza o secretário de obras e o Prefeito pelos trabalhos
que estão sendo realizado em recuperação de estrada vicinal na região do Tabuleiro e fala que ainda
há muito trabalho a ser realizado. Comenta sobre iluminação pública e fala que recebeu algumas
cobranças na Vila Bom Jesus II e Bom Jesus l e pede ao órgão responsável que resolva esse problema
nas referidas vilas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que
cumprimenta a todos e diz que tem se empenhado em prol do município. Fala que houve boatos que
Belém não irá mais receber pacientes de Floresta do Araguaia. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa
e fala que Floresta do Araguaia não tem compactuação com Belém e que os pacientes de Floresta
que são atendidos lá são é feito de maneira ilegal. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos e diz que essa situação é preocupante e devemos lutar para conseguir essa ajuda.
Comenta sobre iluminação pública e fala que a Avenida Nossa Senhora Aparecida no setor Vila Nova
está praticamente toda às escuras, o que tem deixando a população muito insegurança. Fala que irá
reunir com o secretário de obras afim de resolver essa situação e parabeniza a equipe pelos trabalhos
que estão sendo realizados em recuperação de iluminação pública. 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 diz que a Vila Travessão está passando por uma
dificuldade grande de agua e que devemos unir forças com o Poder Executivo afim de resolver essa
situação, pois ele é o responsável de realizar as obras. Discorre sobre energia solar e fala que
devemos copiar o que for bom para o nosso município. Fala que a rede Celpa além de fornecer um
serviço de péssima qualidade, ainda tem um atendimento que deixa muito a desejar. Fala que o
Governo Lula foi o que mais olhou para a sociedade mais carente do nosso Pais e ainda pagou parte
da dívida externa. Diz que a sigla partidária é insignificante diante da importância que a população
tem. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno, artigo por artigo, o Projeto de
Lei Complementar n° 058/2018, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, o qual após
as devidas analises pelas lideranças, foi colocado em votação em primeiro turno, de artigo por artigo
e aprovado por unanimidade. Discussão em primeiro turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei n°
510/2018, que autoriza Abertura de Credito Especial, o qual após as devidas analises pelas
lideranças, foi colocado em votação em primeiro turno, de artigo por artigo e aprovado por
unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 42 (onze horas e quarenta e dois minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 25 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 por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador

Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar
Presidente, Vereadora Edna Maria Canuto de Sá ^'fity- 2a- Secretário,
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