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ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 21 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 (35:1) 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 das indicações n° 003/2018 e 00/2018, de autoria do vereador
António Luiz, 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 discorre sobre a indicação de sua autoria e manifesta
preocupação pelo fato da escola Jean Piaget não ter muro deixando as crianças
expostas a inúmeros riscos e espera que essa indicação seja atendida ainda esse ano.
Diz que na sessão anterior houve várias reclamações da Secretaria de Educação devido
as péssimas condições das instalações das escolas. Comenta sobre sua indicação
solicitando a pavimentação asfáltica da rua principal da Vila Ametista e diz que esse
serviço trará mais qualidade de vida a população. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o Prefeito por
estar correndo atrás de melhorias para o Município. Manifesta satisfação por ter feito
parte de um mutirão na Vila Mendonça para ajudar duas famílias que no verão passado
teve suas casas queimadas, visto que essas famílias foram contempladas com o cheque
moradia, um benefício do governo que entra com a parte do material e o beneficiário
entra com a parte da mão de obra e como essas famílias estão sem condições
financeiras para arcar com a mão de obra foi realizado esse mutirão. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e
agradece a deputada estadual Julia Marinho pela visita ao município onde foi realizada
a entrega de uma patrulha mecanizada, bem como ao Vice-governador Zequinha
Marinho que sempre tem apoiando o Município de Floresta do Araguaia. Parabeniza o
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Prefeito Adélio dos Santos em relação a sua viagem a Brasília, onde conseguiu mais
uma patrulha mecanizada e a iluminação do estádio de Floresta. Discorre sobre o
mutirão na Vila Mendonça e parabeniza e agradece a todos que participaram. Fala que
o Prefeito tem mostrado que tem vontade de trabalhar, mais infelizmente tem secretario
que tem não tem dado saldo positivo que deveria e cita o exemplo da Secretaria de
Educação que o ônibus escolar até o presente momento não está fazendo o transporte
das crianças da zona rural, sendo que é a secretaria que tem recurso. Comenta sobre o
discurso do colega vereador Irmão Renato na sessão passada, onde o mesmo disse que
a gestão passada também não fez reforma de nenhuma escola e diz que na gestão
passada foi aprovado um projeto do plano de carreira do magistério público exatamente
para ter recurso para esses serviços e se fosse para continuar do jeito que está não
deveria ter aprovado o referido projeto, pois a intenção da aprovação do projeto era para
ter melhorias. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que
faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a licitação dos ônibus escolares e diz
que o Gestor demonstrou preocupação com essa licitação por não conhecer a empresa
que ganhou. Fala que a falta desses ônibus tem causado muitos transtornos e prejuízos
as crianças. Discorre sobre a entrega de uma ambulância que foi emenda parlamentar
do deputado do seu partido Cassio Andrade e um trator agrícola emenda parlamentar da
deputada Julia Marinho para o Município e manifesta satisfação pelo reconhecimento
dos colegas vereadores pelo esforço que foi feito para conseguir esses recursos e
agradece os colegas vereadores pela amizade. Fala que fez um compromisso com os
colegas vereadores de fazer visitas a todos os órgãos públicos e diz que irá dar
continuidade a esse trabalho, pois é de extrema importância ter conhecimento da real
situação desses órgãos. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que a administração do
Prefeito Adélio dos Santos Precisa melhorar muito. Diz que enquanto não descentralizar
a Secretaria de Educação irá usar a tribuna criticando o Prefeito, pois tudo passa pela
mão do Prefeito e o Secretario apenas cumpri ordens do Gestor. Fala que foi informado
que tudo o que está acontecendo na secretaria de educação é mandado pelo Prefeito e
que está com a lei da descentralização em mãos e se essa lei precisa ser cumprida para
poder o Secretario ser cobrado, pois o Prefeito está sendo conivente com o que vem
acontecendo. Fala que seu papel é fiscalizar e não irá omitir erro de ninguém. Diz que
educação deve ser prioridade e sabe que tem condições de melhorar a qualidade da
educação, pois tem recursos que deveria ser usado em reformas das escolas está sendo
usado para outras coisas e fala que quando o Gestor retornar de viagem irá ter uma
conversa com ele, pois o recurso da educação deve ser aplicado na educação. Diz que
tudo o que está falando é baseado na conversa que teve com o Secretário de Educação
ontem. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que o Conselho do FUNDED é claro
ao dizer que esse recurso não poder ser desviado para outros fins, sendo que a
Prefeitura deve acrescentar 25% do valor arrecadado e diz que essa é uma denúncia
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grave que o colega vereador está fazendo precisa ser fiscalizado. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Lázaro Purcino e fala que o deputado Dirceu irá colocar mais um
trator no Orçamento para o Município de Floresta o Araguaia e agradece o deputado
que sempre tem dado. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra e o vereador
Irmão marquinhos, que cumprimenta a todos e manifesta preocupação com a situação
em que se encontra a educação do município. Diz que o recurso de casa secretaria deve
ser aplicado em onde é devido, para não favorecer uma e prejudicar a outra. Discorre
sobre iluminação pública e diz que o setor Sul está totalmente as escuras e já está
aumentando o índice de vandalismo no setor. Faz a parte a vereadora Edna do
Fernandão e fala que a questão da iluminação pública no setor Sul 'e urgente, pois tem
vários moradores desse setor que precisam sair de cassa a noite para trabalhar nas
lavouras do abacaxi. Faz a parte o vereador Borrachinha e diz que essa é uma questão
que precisa ser resolvida com urgência, pois é um serviço que a população paga e não
usufrui e sugere ser criado um departamento para ser responsável por esse serviço.
Manifesta satisfação pela conquista da iluminação do Estádio de Floresta, pois esporte
é saúde, é vida. 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 fala que foi eleito para defender os direitos da população.
Discorre sobre a licitações da edcuação e diz que as aulas iniciaram dia quinze de
fevereiro e até o dia a licitação da merenda escolar não saiu e a licitação dos onibus
escolares esta sem ser resolvida, pois quem é prejudicado são os alunos. Faz a parte o
vereador Lázaro Purcino e fala que achou que as licitações esse ano não teria tantos
problemas com as licitações, visto que já tiveram tantos problemas no inicio do ano
passado. Diz que quem sai prejudicado com isso são os alunos e em sua opinião as
aulas não deveria ter começado sem ter resolvido essas questões. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Irmão Renato e diz que a Adiminstração precisa tomar providencias
o mais rápido possível, pois a situação está insustentável. Faz a parte o vereador Irmão
Marquinhos e parabeniza o colega vereador Irmão Renato pelas colocações e diz que
esta Casa tem o dever de cobrar que esses problemas sejam resolvidos. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 20
(dez horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 22 de fevereiro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada ponjftwi e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, ^//fálP/ , Marços dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador
Renato Pereira de Alencar ^^Mf^^-^^^ Presidente, Vereador Raimundo Nonato
Alves , dos
Santos 7í/i''/V 2° Secretário *****************************************************X-X-
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