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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 :15 (nove horas e quinze minutos) do dia 11 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 a 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 dos 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
Secretário 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 da Resolução da Mesa
Diretora n° 006/2018, que dispõe sobre a composição da Comissão Representativa
de Recesso da Câmara Municipal durante o recesso parlamentar. Leitura das
Emendas Modificativas n° 001/2018, 002/2018 e 003/2018, apresentadas ao Projeto
de Lei n° 523/2018, que a Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta
do Araguaia para o exercício de 2019, sendo todas postas em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura das Emendas Aditivas n° 001/2018, 002/2018
e 003/2018, apresentadas ao Projeto de Lei n° 523/2018, que a Estima Receita e Fixa
a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o exercício de 2019, sendo
todas postas em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura das
Emendas Supressivas n° 001/2018 e 002/2018, apresentadas ao Projeto de Lei n°
523/2018, que a Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta do
Araguaia para o exercício de 2019, sendo todas postas em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamentos, apresentada ao Projeto de Lei n° 523/2018, que a Estima Receita e Fixa
a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o exercício de 2019, sendo a
mesma colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade.
Leitura da indicação n° 092/2018, de 11 /12/18, de autoria do vereador Alécio da Costa,
que solicita ao Poder Executivo que providencie a limpeza das ruas do Setor Vila Nova
III, a qual foi posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura
da indicação n° 093/2018, de 11/12/18, de autoria dos vereadores Irmão Marquinhos,
Irmão Renato e Lázaro Purcino, que solicita ao Poder Executivo que proceda a com o
encascalhamento e recuperação das ruas do Distrito de Bela vista, a qual foi colocada
em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Leitura da indicação
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n° 094/2018, de 11/12/18, de autoria dos vereadores, Lázaro Purcino, Irmão Renato
e Irmão Marquinhos, que solicita ao Poder Executivo que providencie a recuperação
das ruas do Setor Novo Horizonte, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. Leitura da indicação n° 095/2018, de 11/12/18, de
autoria dos vereadores, Lázaro Purcino, Irmão Renato e Irmão Marquinhos, que
solicita ao Poder Executivo que proceda com a recuperação das ruas dos Setores
Bananal l e Bananal II, Avenidas Adolfo Lima e Magalhães Barata, a qual foi colocada
em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre a última sessão anual onde será aprovado o Orçamento do Município
para o ano de dois mil e dezenove, onde foi feito algumas emendas para melhor
atender as necessidades da população e manifesta satisfação por esta Casa de Leis
está lotada. Diz que esse ano foi de mudanças no cenário político de todo o País e
espera que seja pra melhor. Manifesta indignação com a situação da Saúde do
Município, em especial com a reforma do Hospital e deseja a população um Natal
cheio de Paz para todos lares. Agradece o apoio que os funcionários desta Casa
sempre demonstraram. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a presença de todos.
Discorre sobre as lutas que teve durante esse ano, bem como algumas alterações que
foram feitas no Orçamento para o próximo ano. Agradece aos colegas vereadores e
aos funcionários da Câmara pelo companheirismo. Fala que esta findando o ano e
está otimista, pois acredita que o próximo ano será de conquistas. Deseja a todos um
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de amor, bênçãos e conquistas e se coloca a
disposição de todos para ajudar no que possível. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e manifesta satisfação pela
presença de todos. Discorre sobre o Orçamento para o próximo ano e diz que sempre
tem buscado está ao lado da população. Fala que a população merece respeito e
reconhece que a Administração está deixando a desejar principalmente na área da
saúde. Parabeniza o secretário de saúde pelo empenho em desenvolver um bom
trabalho. Discorre sobre as emendas que foram feitas no Orçamento e diz que essas
mudanças foram feitas com a intenção de melhorar o atendimento da Saúde e
Assistência social. Parabeniza e agradece os funcionários da Saúde pela dedicação
e esforço em realizar um bom trabalho. Comenta sobre as indicações de sua autoria
e solicita a Secretaria de Obras agilidade no atendimento das mesmas. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a dificuldade de água no setor Novo
Horizonte e fala que segundo informações esse problema em breve será sanado.
Agradece a população de Floresta do Araguaia pela a eleição dos nossos
representantes, em especial pelos candidatos que apoiou, o Deputado Federal Airton
Faleiro e Deputado Estadual Dirceu. Diz que esteve em Brasília em busca de recursos
para o Município e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu nessa
viagem. Comenta sobre o Orçamento para o ano de dois mil e dezenove e diz que
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juntamente com a comissão de finanças e orçamentos esteve reunida com o contador
afim de realizar algumas emendas visando melhorias para a população. Agradece o
secretário de educação pelas reformas que estão sendo feitas nas escolas. Deseja
um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e se coloca à
disposição para ajudar no que for possível. Pede o apoio dos colegas vereadores para
mudar a sessão plenária para a noite, pois acredita que esse horário é mais adequado
para a população está presente. Agradece o apoio que Deputada Julia Marinho
sempre mostrou ao Município e menciona algumas emendas que conseguiu esse ano.
Manifesta preocupação com a situação da Saúde. Discorre sobre a dificuldade em
estradas vicinais que o Município enfrenta e diz que o produtor é o mais prejudicado.
Parabeniza o Tenente Honorato pela realização do Proerd nas escolas, um programa
de prevenção ao uso de drogas e faz felicitações de boas festas de final de ano a
todos. A próxima a fazer uso da palavra o é a vereadora Piquena Vital, a qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre os dois anos da atual Gestão e diz que apesar
da demanda ser muito grande acredita que dar para melhorar, pois do jeito que está
não dar para continuar. Parabeniza o secretário de educação pelo esforço em
desempenhar um bom trabalho. Manifesta satisfação pelo companheirismo dos
colegas vereadores e funcionários e diz que a Câmara é realmente uma família e
deseja um feliz Ano Novo a todos. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o
Orçamento para dois mil e dezenove e diz que fez algumas emendas para aumentar
o recurso da Saúde, pois da forma que está não dar para continuar. Diz que o
Município tem muito maquinário e acredita que o que está faltando é um bom
planejamento e que devemos correr atrás de caçambas, pois acredita que as que tem
n é suficiente para atender a demanda. Agradece a todos os funcionários desta Casa
pelo que desempenham e desejo a população felicitações de final de ano. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre as indicações apresentadas pelos colegas vereadores percebi
que são demandadas que já deveriam ter sido realizadas. Comenta sobre a
dificuldade com falta de recursos da saúde e manifesta preocupação, pois em período
da safra do abacaxi a demanda aumenta, visto que aumenta o fluxo de pessoas no
Município. Diz que foi feito algumas emendas no Orçamento do Município, visando
melhor atender as necessidades da população. Comenta sobre a licitação da empresa
do transporte escolar e fala que o próximo ano precisa de uma atenção maior quanto
a capacidade da empresa em suprir a demanda dos alunos do Município. Manifesta
satisfação pela participação da população na Sessão Plenária e deseja um Feliz Natal
a todos. O próximo a fazer uso da palavra o Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos
de rotina e diz que gostaria de finalizar o ano parabenizando o Executivo, o que
infelizmente não é possível, visto que o Executivo está deixando muito a desejar em
sua administração. Comenta sobre as emendas que foram feitas no Orçamento e fala
que infelizmente o Executivo não e obrigado a executar essas emendas. Diz que a
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situação da Saúde está insustentável e precisa ter mudanças com urgência, pois a
população está sendo muito prejudicada com essa situação. Diz que não concorda
com a cobrança de material para fazer e renovar a matrícula dos alunos, pois essa
cobrança e ilegal, visto que são escolas públicas e esse material deve ser
providenciado pela Executivo. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que
essa cobrança desse material sempre aconteceu no Município, uma tradição que
precisa acabar. Voltar a fazer uso da palavra o vereador o Alécio Pessoa e parabeniza
o senhor Chico Bandeira e Alex Duarte pela organização da festa dos mais, mais do
ano. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário
pois é o próximo a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato, o qual faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre algumas emendas parlamentares que
conseguiu para o Município e diz que os vereadores de Floresta fazem mais do que o
seu papel, pois além de fiscalizar busca junto aos deputados recursos para o
Município. Diz que o recurso público precisa ser bem aplicado, afim de beneficiar a
população mais necessitada e se coloca à disposição para ajudar no que for possível.
Agradece os funcionários da Saúde pela dedicação no serviço e deseja a todos os
funcionários públicos um Feliz Natal. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em
primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 523/2018, que Estima a Receita e
Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o Exercício de 2019, o qual
foi colocado em votação em primeiro turno, artigo por artigo e aprovado por
unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 12:22 (doze horas e vinte e dois minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão extraordinária dia 11 de dezembro do corrente
ano, as 14;00 (quatorze horas). Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
convida a Irmã Margarida para fazer uso da palavra e pede aos vereadores que
intercedam junto ao Prefeito para sanar o problema de água do setor Novo Horizonte,
bem como a organizar a compra e venda do abacaxi e providenciar uma casa de apoio
as pessoas que precisam, que tem mais de um ano que foi solicitado pelo senhor José
de Fátima e até o presente momento nada foi feito. Em seguida o senhor Presidente
convida o senhor José Zamity para fazer uso da palavra, o qual faz os cumprimentos
de rotina e diz que o índice de partos cesarianas no nosso Município e muito acima
da média e isso gera um gasto muito grande que a saúde não está conseguindo arcar.
Discorre sobre a secretaria de obras e diz que os produtores estão tendo muito
prejuízo por falta de estradas vicinais de boa qualidade. Faz a parte o vereador
Borrachinha e diz que no inicio do ano fez uma indicação solicitando o Executivo para
alugar maquinários afim de proceder com a recuperação das estradas vicinais no
período de veraneio e infelizmente não foi atendido. Dando continuidade à sessão o
senhor Presidente convida o senhor Manoel Alburquerque, o qual faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre alguns benefícios que buscou para o
Município e Floresta do Araguaia e diz que sempre teve um carinho muito grande por
esse Município e deseja um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo a todos. Em
seguida o senhor Presidente convida o Pastor Edimarley para fazer uso da palavra,
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que cumprimenta a todos e diz que tem pouco tempo que reside no Município e já se
sente parte e por isso quer parabenizar todos os vereadores pelo esforço e dedicação
em trabalhar em prol da população. Fala que está orando a favor dos representantes
do Município e espera que o próximo ano sejam de mudanças e pede aos vereadores
que apresentem soluções ais problemas existentes no Município. Dando seguimento
a sessão o senhor Presidente convida o senhor Edison Odilon para fazer uso da
palavra, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que gostaria que o Gestor
estivesse presente, pois foi parceiro nessa Administração e está muito insatisfeito com
a situação que está o Município, pois está deixando muito a desejar e diz que não
compactua com coisa errada. Fala que o Prefeito nunca chamou os parceiros políticos
que o elegeram para esclarecer as coisas que estão acontecendo. Dando
continuidade à sessão o senhor Presidente convida o Vice-prefeito, o senhor
Claudinei Borges, para fazer uso da palavra, que cumprimenta a todos e fala devido
a situação que se encontra o Município e percebendo o descaso do Gestor para com
a população não pode continuar com essa parceria, em vista disso veio a Esta Casa
para dizer a população que está rompendo com o Prefeito, pois não pode compactuar
com essa situação. Diz que o compromisso que foi feito durante a campanha foi
realizar urn bom trabalho com transparência. Discorre sobre os recursos que
conseguiu para Floresta do Araguaia e cita alguns, Fala que teve uma reunião com o
Gestor e relatou as situações que não poderá mais continuar andando politicamente
juntos e menciona que uma situação que fez campanha em cima foi a questão da
cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural, bem como a questão do
transporte escolar. 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
demajife/ rpembros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador

Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira dé l̂encaiK^ ĵfî W^^^ Presidente, Vereador Raimundo Nonato
Alves dos Santos 2a. Secretário.
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