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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 13 DE AGOSTO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 13 de agosto 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 ROSENI BRITO SOUSA, 2a Secretária, em exercício, em
seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual
constatou a presença de dez 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 (23:1)
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 das indicações n° 058/2018
a 060/2018, as quais foram colocadas em discussão e votação e sendo aprovadas por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações feitas por esta Casa e atendidas
pelo Executivo e parabeniza o mesmo pelo esforçado em atender as indicações.
Comenta sobre a limpeza das ruas das vilas que foram feitos e fala que a maioria das
vilas foi realizado esse trabalho e agradece o Executivo e o Secretário de Obras pela
realização desse trabalho. Diz que foi feito uma ampliação na rede de energia do Distrito
de Bela Vista e solicita o Prefeito que proceda com implantação da iluminação pública
nesses postes, bem como a recuperação da iluminação dos postes já existentes.
Convida a população para participar festa da Igreja Assembleia Siadseta do Distrito de
Bela Vista e no próximo final de semana será realizado o Festival do Peixe na Vila
Ametista. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos, o qual cumprimenta a todos e fala que se sente horado por ser um
representante da população de Floresta e defender seus interesses. Comenta sobre o
feriado municipal do dia 13 de agosto dia do evangélico e parabeniza a todos os
evangélicos por esse dia e fala que o Poder Executivo deveria providenciar uma
programação para essa data. Comenta sobre as indicações de sua autoria e diz que
em breve será iniciando os trabalhos em a recuperação de estradas vicinais na região
da Vila Escolinha e Juassama. A próxima afazer uso da palavra é a vereadora Edna
do Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza todos os evangélicos
pelo dia do evangélico e fala que é uma data muito importante que não deveria passar
em branco e sugere que seja formada uma comissão afim de organizar um evento a
altura da importância da data. Agradece o Prefeito por ter realizado a recuperação de
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um bueiro na região da Vila Piaçaba mesmo sem ter feito indicação. Comenta sobre os
trabalhos que estão sendo realizadas no Município em reformas de escolas e
recuperação de pontes e estradas vicinais e parabeniza o Prefeito pelo excelente
trabalho. Discorre sobre a saúde do município que está em estado de calamidade
pública e fala que devemos cobrar dos Governantes melhorias nesse sentido. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta
a todos e discorre sobre a inauguração da escola municipal de ensino fundamental
Professora Valdirene e agradece ao ex secretário de educação o senhor Valnei Freire
que iniciou a obras e o atual secretário de educação o senhor Cleber Elias pela
conclusão da mesma. Discorre sobre a situação da agua na Vila Piaçaba e fala que a
bomba queimou e o poço secou deixando a população da vila praticamente sem agua
e diz que essa situação precisa ser resolvida com urgência. Diz que na região da
Piaçaba e Tabuleiro foi realizado muito trabalho em recuperação de estrada vicinal, no
entanto ainda há muito a ser feito. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio
Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza todos os evangélicos do
município pelo seu dia. Discorre sobre a crise que Floresta do Araguaia está passando,
o que tem se agravado com o aumento do desemprego, pessoas que por muitas vezes
não tem o que comer em casa e muito menos dinheiro para comprar material escolar
para seus no retorno as aulas. Diz que nosso município não tem emprego para
mulheres, questão que piora a crise, pois a mulher não tem como ajudar na renda
familiar por falta de oportunidade e diz que o município deveria procurar soluções
alternativas anemizar essa situação. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra
o vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e diz que conversou como
secretário de obras sobre a recuperação da estrada vicinal que vai para a mineração e
pede aos fazendeiros da região que cedam cascalham para providenciar com a
recuperação da mesma, pois devido ter muitas pedra não dar fazer apenas raspagem,
precisar encascalhar. Discorre sobre as indicações e diz que na gestão passada não
era de fazer indicação sempre ia direto como Gestor e na maioria das vezes era
atendido e fala que nessa nova Gestão também sempre foi atendido. O próximo a fazer
da palavra é o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e salda todos
os evangélicos do município pelo seu dia e se coloca à disposição para ajudar no que
for possível. Diz que enviou um e-mail para Rede Celpa solicitando uma ordem de
serviço para a escola municipal de ensino fundamental Sorriso do Araguaia, no Distrito
de Bela Vista, que não está funcionando as centrais de ar por falta de uma energia de
qualidade e diz que a Rede Celpa deixa muito a desejar na prestação do seu serviço.
Fala que esteve no escritório da Rede Celpa em Belém, juntamente como os colegas
vereador António Luiz, Alécio e Joaquim Fiscal solicitando o postiamanto para a Vila
Ametista, pois a maioria dos postes são de madeira, comas chamadas gabiaras, o que
tem causado inúmeros transtornos e prejuízos aos moradores da referida vila e diz que
os postes já estão na Vila e em breve dará início aos trabalhos de implantação dos
mesmos e diz que com esse novo postiamento acredita que grande parte dos
problemas de energia da vila será solucionado. Comenta sobre as indicações de sua
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autoria e fala que está na expectativa para que essas indicações sejam atendidas, visto
que todas visam melhorias para a população. 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 satisfação pela
preocupação dos colegas vereadores com o município. Comenta sobre as emendas
parlamentares do Deputados Estaduais Dirceu Ten Caten e Beto Salame e fala que
esses deputados sempre tiveram compromisso com o povo de Floresta do Araguaia.
Comenta sobre o dia do evangélico e fala que como representante do povo devemos
valorizar mais essa importante data. Agradece o secretário de obras por ter atendido a
sua indicação solicitando a construção de um palco definitivo na Vila Ametista para
realização do festival do peixe. Discorre sobre o grande índice de desemprego no
município e fala que isso tem causado inúmeros transtornos a população mais carente
que estão tendo que se deslocar para outros municípios afim de conseguir o sustento
para as suas famílias e fala que como representantes do povo devemos unir forças para
tentar amenizar essa situação. Fala que o Ex Presidente Lula sempre priorizou os
menos favorecidos, diferente dos governantes atuais que tira o pouco recurso que o
pobre tem, além dos impostos abusivos que tem que pagar. E não havendo mais nada
a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 57 (onze
horas e quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 20 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental
o Senhor Presidente convida o senhor Selso Peres, o qual faz os cumprimentos de
rotina e diz que a secretaria de educação está passando por algumas dificuldades e
pede ajudar desta Casa de leis e do Executivo afim, de resolver essas dificuldades.
Discorre sobre alguns problemas que estão acontecendo referente a merendar escolar
e diz que vem a está Casa por acha melhor tentar resolver os problemas usando a
política da boa vizinhança. Fala que a merendar escolar que está sendo servida aos
alunos está com algumas deficiências nutricionais, com ausência de leite e carne e que
espera poder contar coma ajudar desta Casa para resolver esses problemas. Comenta
sobre os contratados e diz que esses funcionários contratados têm muitos deveres e
nenhum direito. Faz a parte os vereadores irmão Renato, Alécio e Irmão Marquinhos e
parabenizam o senhor Selso pela atitude e dizem que irão fazer o possível para resolver
esses problemas. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário
lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por fnóm ^ pelos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador
Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar
'^jjjp&Zt^ , Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa bw&M> • - 2a.

Secretário, em exercício. *'
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