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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 20 DE AGOSTO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 20 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 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 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 Provérbios (03:13)
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°
062/2018, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz
os cumprimentos de rotina e agradece a população pela confiança depositada em sua
pessoa para ser um de seus representantes e que os governantes precisam do povo.
Fala que o vereador precisa andar por todo o município para ter o real conhecimento
da necessidade e realidade da população. Agradece aos fazendeiros da região da Mata
Azul por ter doado cascalho e oferecido almoço para os trabalhadores que estão
trabalhando na recuperação de estradas vicinais da região. Agradece o Secretário de
obras pelo esforça que tem tido em atender as indicações feitas por esta Casa de leis.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos
e agradece a secretária de obras por atender as indicações independentemente de
partido político e diz que depois que passa a eleição as siglas partidárias devem ser
esquecidas e apenas olha o que for bom para a população. Diz que fez uma visita
próximo a estrada que vai para o senhor Ditin que vai para o castanha para onde fez
uma indicação solicitando a recuperação de uma ponte a qual já está sendo executada
a obra. Agradece o senhor João Contem pela prontidão em atender a demanda do
município em iluminação pública. Solicita o Secretário de Obras que resolva a questão
de iluminação publica no setor das casas populares. Dando seguimento a sessão faz
uso da palavra o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece o Executivo e o secretário de obras pela limpeza das ruas da Vila Bom Jesus
l, a recuperação iluminação pública e a colocação com sinalização dos quebras molas,
o que tem diminuído o número de acidentes. Pede o secretário de obras que proceda
coma recuperação da estrada vicinal que dar acesso a Grota de Coco, passando pelo
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senhor Dezim até o senhor Indiana próximo a propriedade do senhor Adarcino que é
um pioneiro do município e está sendo prejudicando com a falta da recuperação dessa
estrada, além da região ser bastante produtiva e os produtores da região estão sendo
prejudicados e na oportunidade solicita a recuperação de alguns pontes. A próxima a
fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, a qual cumprimenta a todos
e diz que ontem fez uma visita na Vila Escolinha, onde foi realizado um torneio de
futebol e a entrega de uma patrulha mecanizada e parabeniza a Associação da região
e o Prefeito pela a conquista dessa patrulha. Diz que seu deseja é que essa união com
as Associações continue e assim incentivar a agricultura familiar com o cultivo de outras
culturas e consequentemente o desenvolvimento do município. Fala que estamos em
ano político e devemos analisar bem quem iremos eleger esse ano. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e
parabeniza o Pastor íris pela realização da festa evangélica no Distrito de Bela Vista.
Manifesta satisfação pelo esforço do secretário de obras em realizar um bom trabalho,
em recuperação de estrada vicinal, pontes e iluminação pública. Discorre sobre a
política no Brasil e fala que as vezes se sente envergonhado com as atitudes de alguns
políticos que não tem nenhum compromisso com a população e pede a população que
análise bem o candidato que irá depositar o seu voto. Dando continuidade à sessão faz
uso d apalavra o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e discorre sobre
a obra da implantação do sistema de abastecimento de agua na zona urbana e diz que
como parlamentares devemos fiscalizar esse recuso de mais de cinco milhões de reais,
para que não acontecer o mesmo que aconteceu na época do Prefeito Xis que acabou
o recurso e a obra nunca foi concluída. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e
sugere que seja formada uma comissão para fiscalizar esse recurso, pois o povo nos
elegeu como fiscais e não podem ser prejudicado outra vez. Volta a fazer uso da palavra
o vereador Alécio Pessoa e diz que fez um oficio para a Funasa solicitado informações
referente a esse recurso. Diz que a população não pode ser prejudicando novamente
devido a corrupção. 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 pelo fato dos vereadores
defenderem os direitos da população. Diz que no final de semana esteve na Vila
Escolinha na entrega de uma patrulha mecanizada e agradece o Deputado Dirceu e
Airton Faleiro por estar presente na entrega desse trator. Agradece o Prefeito por ter
cumprido o compromisso feito com a população da Vila Travessão e proceder com a
recuperação de uma ponte próximo a propriedade do senhor Tiãozinho e a perfuração
de poço semi-artesiano para a referida Vila. Manifesta gratidão pelos Deputados que
destinam emenda parlamentares para o município e fala nesse ano de eleição devemos
analisar os candidatos que tem compromisso com o nosso município. Faz a parte o
vereador Irmão Marquinhos e parabeniza o colega vereador Irmão Renato por suas
colocações referente aos Deputados e cita o nome de alguns Deputados que
destinaram emenda parlamentares para Floresta do Araguaia. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Irmão Renato e fala que a autoridade maior é o povo. Fala que não
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tem nenhuma prova contundente contra o Ex-Presidente Lula e que ele é perseguido
porque sempre olhou para os menos favorecidos. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 58 (dez horas e
cinquenta e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 27 de agosto 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 poirnimie pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador ^jytidè&z, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador
Renato Pereira de Alencarr^-^fec^^x . Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves dos Santos .^nÉK>. 2a. Secretário. *********************************
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