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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 22 DE FEVEREIRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hrs (nove horas e quinze minutos) do dia 22 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 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
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (34:7,8)
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° 005/2018, 006/2018,
007/2018, 008/2018 e 009/2018, sendo todas postas em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador José Maria, que
cumprimenta a todos e agradece o Secretário de Saúde pelo esforço em fazer um bom
trabalho na saúde e convida os colegas vereadores para participarem de uma reunião
amanhã depois da sessão com o senhor Aquino, Secretário de saúde na sala de reunião
da Câmara. Parabeniza a vereadora Edna do Fernandão pela conquista de uma
ambulância para o Município de Floresta do Araguaia. Parabeniza o Secretario de
Educação pelo trabalho que vem realizado à frente da secretaria e diz que devido um
ero que teve na licitação os ônibus não estão transportando as crianças na zona rural e
que o Dr. Ivo assessor jurídico da Prefeito irá usar a tribuna afim de esclarecer o assunto.
Agradece o ex-deputado Giovanni Cueiros pela emenda parlamentar de uma quadra
poliesportiva que está sendo construída na Vila Bela Vista, bem como a doação de 1000
(mil) mudas de bananas ao Município. Diz que tem algumas Centrais de ar condicionado
na secretario de edcuação que também é emenda parlamentar do ex-deputado Giovanni
Cueiros aguardando a Rede Celpa regularizar a situação de algumas redes para fazer
as instalações. Diz que até o dia 10 de março do corrente ano irá a Belém juntamente
com a vereadora Piquena Vital, Edna do Fernandão, vereador Renato e Nonato Alves
para receber um trator agrícola para o município, emenda do Deputado Miro Sanova do
PDT, com o apoio do senhor Giovanni Cueiros e a Mareia Ferreira. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e diz
que dia 09 de março do corrente ano estará atendendo em sua casa o Dr. Faúle, cirurgião
do hospital regional e se for o caso de cirurgia será encaminhado. Diz que o Prefeito
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conseguiu o Cartório Eleitoral para o Município de Floresta do Araguaia que é o anseio
de toda população. Diz que a Secretaria de Educação não está indo bem e o responsável
é o secretario, visto que essa secretaria é descentralizada da Administração. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que faz os
cumprimentos de rotina e manifesta profundo pesar pela a morte do professor Anderson
Louback. Agradece os colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria
solicitando a perfuração de um poço artesiano na Vila Mendonça. Parabeniza o colega
vereador José Maria pela conquista de um trator agrícola para o Município de Floresta
do Araguaia. Discorre sobre iluminação e fala que é uma dificuldade de todo o Município
e que como representantes da população temos a obrigação de cobrar que esse
problema seja resolvido o mais rápido possível. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Irmão Marquinhos, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre iluminação
pública, visto que o Setor Sul está totalmente às escuras deixando a população expostas
a vários riscos. Fala esse ano está fazendo parte da comissão de educação e está
determinando a cumprir bem o seu dever de fiscalizar o recurso público. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e diz que o Gestor deixou claro em uma reunião que teve
com os pais e alunos da Vila Travessão que não iria disponibilizar o ônibus para
transporta-los e sim disse que iria tentar conseguir um ônibus do governa para isso. Volta
a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e diz que não podermos esperar
que esse ônibus seja enviado pelo governo, pois os alunos não podem ficar sem estudar.
Diz que foi informado que até segunda feira será feito o contrato com os ônibus
escolares. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino,
que faz os cumprimentos de rotina e fala que em novembro do ano passado foi convidado
a participar de um encontra da Igreja Católica e nesse encontro o Padre Valentin pediu
que a população se empenhasse em zelar do bosque, onde foi formado uma comissão
a qual faz parte e que foi elaborado um projeto de para tornar o bosque um ligar de
recreação para a sociedade e pede o apoio da população no sentido de não jogar lixo
nesse local e agradece o Prefeito por estar apoiando o projeto. Discorre sobre a
educação e diz que em sua opinião há uma falha desta Casa, visto que esta Casa tem a
obrigação de fazer as Leis serem cumpridas e em 2013 que foi aprovado um projeto de
descentralização da educação e o Prefeito Alsério não descentralizou e diz que o Prefeito
chegando de viagem irá fazer uma reunião para que a educação seja de fato
descentralizada. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que
cumprimenta todos e manifesta tristeza pelo falecimento do professor Anderson
Louback. Comenta sobre as indicações de sua autoria uma solicitando a ampliação do
terreno do cemitério da Vila Ametista e fala que a falta de espaço do cemitério da referida
Vila tem causado inúmeros transtornos à população e a outra solicitando a pavimentação
asfáltica da principal do Distrito de Bela vista. Faz a parte o vereador Borrachinha e
parabeniza o colega vereador António Luiz pela indicação solicitando a pavimentação
asfáltica da principal do Distrito de Bela vista. Dando seguimento a sessão faz uso da
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palavra a vereadora Edna do Fernandão, a qual cumprimenta a todos e parabeniza o
colega vereador José Maria pela conquista de um trator agrícola e 1000 (mil) mudas de
bananas e diz que ver isso como o início da diversificação da agricultura no Município.
Discorre sobre o projeto Cuca Fria e fala que felizmente esse projeto começa a funcionar
no Município. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e fala que essa emenda do projeto
Cuca Fria é de 2012 e só agora vem sair, ou seja demora muito tempo. Volta a fazer
uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão comenta sobre a quadra poliesportiva
na Vila Bela Vista a qual será denominada como Raimundo Sarafim, fazendo uma
homenagem ao vereador que se empenhou por essa emenda. 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 pesar
pelo falecimento do professor Anderson Louback. Parabeniza o colega vereador José
Maria por algumas emendas parlamentares conseguiu para o Muniicpio. Parabeniza o
Secretario de Educação, o senhor Valnei Freire pelo eforço que tem demonstrado em
realizar um bom trabalho a frente da secretaria. Discorre sobre educação e fala que
jamais irá defender um ero do Gestor, porem um ano de mandato é pouco para para se
cobrar reformas nas escolas. Parabeniza o colega vereador António Luiz pela inidcação
soiicitanto a ampliação do terreno do cemitério da Vila Ametista e fala que tem seu apoio.
Fala que como representante do povo tem a obrigação de defender o que for certo e
sempre tem se esforçado a cumprir bem o seu papel. 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. Decorrido o prazo o senhor Presidente convida
o Dr. Ivo Pinto, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que veio a esta Casa de leis
para explicar o que vem acontecendo com as licitações dos ônibus escolares e da
merenda escolar e diz que o responsável pelos processos dessas licitações é o
Secretário de Educação e explica os procedimentos de uma licitação. Fala que o inicio
desses processos licitatórios ocorreu em época certa, no entanto houve impugnação dos
documentos da empresa que ofertou o menor preço, por isso houve esse atraso no
fornecimento do serviço. Diz que essas duas licitações são relacionadas com serviço a
educação e o aluno não pode ser prejudicado, por isso foi feito a dispensa de licitação
para a contração desses dois serviços. E para constar eu vereador Marcos dos Reis
Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por jfi/n/e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, ^mm ^ Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira fte Alefrca r^^^f^^-^c^^ Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
dos
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