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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 20 DE FEVEREIRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09:15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 20 de fevereiro 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 de 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 ao segundo
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (41:1)
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 votação e
em seguida aprovada por unanimidade. Leitura da Resolução da Mesa Diretora n°
001/2018, que dispõe sobre o calendário das sessões ordinárias para o ano de 2018.
Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 002/2018, que dispõe sobre a composição
das comissões permanentes para o ano de 2018. Leitura das indicações n° 001/2018
e 002/2018, de autoria da vereadora Edna do Fernandão, sendo ambas postas em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre as
dificuldades que o Município vem enfrentando em questão de estradas, pontes e
bueiros em plena safra do abacaxi e com essas dificuldades a população procura o
poder público para que possam resolver esses problemas. Fala que se preocupa muito
com os ônibus escolares, devido as péssimas condições de trafegabilidade das
pontes, o que acaba colocado a vida das crianças em risco. Fala que ouve um
pequeno problema com a licitação dos ônibus escolares e por isso ainda não estão
disponíveis, no entanto acredita que isso logo será resolvido. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e fala que a partir
de março toda segunda-feira terá sessão. Comenta sobre as visitas que os vereadores
fizeram nas escolas no meio do ano passado, onde foi feito um relatório com as
demandas e entregue ao Secretário de Educação, onde o mesmo se comprometeu a
solucionar esses problemas, porem até o presente momento muito pouco foi feito, que
lhe deixa chateado, pois ver isso como falta de respeito ao trabalho do vereador.
Discorre sobre o plano de carreira do magistério público municipal que foi aprovado
em 2013 e fala que essa lei foi aprovada para que tivesse recurso para a manutenção
das escolas e infelizmente observa que está piorando a cada dia, sendo que é única
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Secretaria que está bem financeiramente. Fala que o Secretario de Educação está
faltando declarar o que realmente está acontecendo. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos e fala que esta
Casa precisa acompanhar de perto a educação, pois o trabalho do vereador é
fiscalizar o recurso público e tem muitas escolas no município que estão em situação
precária. Diz que a Rede Celpa abriu um escritório em frente o Posto Jás o que
certamente irá facilitar muito para a população que frequentemente precisava se
deslocar para outros municípios afim de resolverem suas pendências. Agradece a
Deputada Julia Marinho pela a emenda parlamentar de uma patrulha agrícola para o
Município de Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e diz que na gestão passada foi
um crítico do Prefeito por entender no momento que Prefeito não tinha compromisso
com a população de Floresta do Araguaia. Fala que o ano passado passou o ano
acompanhado o Gestor e se falar que está satisfeito com a Administração estará
mentindo para ele mesmo, pois as dificuldades são muitas, principalmente em questão
de estradas vicinais, chegando ao ponto da população fazer mutirão para fazer tapa
buraco na tentativa de amenizar a situação. Fala que como representante do povo é
cobrado todos os dias e se sente de mãos atadas por não conseguir resolver os
problemas. Discorre sobre a Educação e fala que tem muito a melhorar nessa areia e
que no final do ano passado teve uma reunião com o Secretário de Educação e na
ocasião solicitou uma relação dos funcionários e se tem algum funcionário que está
na folha de pagamento e não está prestando serviço, por que se isso acontece, não
podemos aceitar mais, pois o dinheiro da educação precisa ser aplicado na melhoria
da mesma e fala que irá cumprir o seu papel. Dando seguimento a sessão faz uso da
palavra a vereadora Edna do Fernandão, que cumprimenta a todos e diz que
observando os discursos dos colegas vereadores pode notar que esse ano será
diferente do ano passado, pois o ano passado todos os vereadores foram parceiros
do Gestor para dar tempo do mesmo arrumar e esse ano precisa ser um ano de
mudança, pois tem muitas escolas que estão em péssimas condições, bem como as
estradas vicinais. Discorre sobre a indicação de sua autoria solicitando um caminhão
para fazer mudanças e pede o apoio do Prefeito, visto que muitas pessoas precisam
desse serviço. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos,
que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza a colega vereadora Edna do
Fernandão pela indicação solicitando um caminhão para fazer mudanças, pois é um
serviço que frequentemente a população precisa. Comenta sobre as estradas vicinais
que devido as chuvas estão muito danificadas o que tem sido motivo de muita
preocupação. Parabeniza o Secretário de Saúde pelo esforço que tem feito em realizar
um bom trabalho. Parabeniza os colegas vereadores pelas emendas parlamentares
de uma patrulha agricicola e uma ambulância entregue ao Município. A próxima a
fazer uso da palavra é a vereadora Piquena Vital, que faz os cumprimentos de rotina
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e diz que a demanda em recuperação de estrada vicinal é muita, no entanto
incansavelmente todos os dias a Secretaria de Obras está trabalhando. Comenta
sobre a situação das instalações das escolas e fala que realmente está uma
calamidade precisando urgentemente serem resolvidas e cita algumas situações. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos
e discorre sobre o calendário das sessões que a partir do mês de março as sessões
serão toda segunda-feira. Parabeniza os colegas vereadores pelas emedas
parlamentares pelas emendas que conseguiram par ao Município. Comenta sobre o
discurso do colega vereador Lázaro Purcino e fala que concorda, pois o dinheiro da
educação deve ser aplicado corretamente. Diz que o ano passado esteve em Belém,
na SEDUC cobrando o ensino médio regular na Vila Bela Vista e ficou muito feliz em
saber que o pedido foi atendido. Comenta sobre a reforma do hospital municipal e
manifesta satisfação, pois acredita que a reforma trará inúmeros benefícios a
população. Discorre sobre as estradas vicinais e diz que as chuvas não têm culpa da
situação das estradas, pois se fosse um serviço bem feito não teria problema com a
chuva. 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 discorre sobre uma reunião que participou juntamente como
o colega vereador Lázaro Purcino, onde foi tratado sobre a merenda escolar ter
produtos da agricultura familiar. Discorre sobre o discurso do colega vereador Alécio
Pessoa e fala que o secretario sem o apoio do Gestor não tem condições de trabalhar
e que na Gestão passada não foi realizada a reforma de nenhuma escola, então não
é fácil a Nova Gestão fazer reformas nas escolas em um ano de mandato e que foi
eleito para defender a população e realmente acredita que o Gestor irá realizar um
bom trabalho na educação. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 1 1 : 37 (onze horas e trinta e sete minutos),
e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 21 de fevereiro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
convida o senhor Manoel de Albuquerque de Assis, que cumprimenta a todos e diz
que vem a está Casa de Leis buscar parceria para o desenvolvimento do Município
de Floresta do Araguaia e o primeiro passo é trazer a Universidade Federal Rural já
conquistada pela sua pessoa. Discorre sobre alguns dos seus projetos para o
Município e cita-os. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário
lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mjjfejofjélos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato PereiradeAlencar

f^\Í^^^L^, Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos
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