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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 24 DE AGOSTO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 24 de agosto de 2017, 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 RAIMUNDO NONATO ALVES DOS
SANTOS 1° Secretário, exercício e a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ, 2a

Secretária, em exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença de nove 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
Salmo (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 discussão e
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura das indicações n° 035/17,
044/17, 045/17 e 047/17, sendo todas colocadas em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a secretaria de obras que a cada dia
supera a expectativa dos vereadores, realizando um excelente trabalho. Comenta sobre
iluminação pública e diz que a rua independência na vila nova estão as escuras, o que
tem causando inúmeros transtornos aos moradores do referido setor, em vista disso
pede ao Executivo providencias no sentido de proceder com a reposição das lâmpadas
quebradas e queimadas. Fala que hoje recebeu uma ligação da Vila Matão pedindo
ajudar para resolver o problema da agua, então pede a equipe responsável que resolva
essa situação. Parabeniza o Prefeito Adélio que tem demonstrado uma preocupação
grande com a população de Floresta do Araguaia. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e fala
que em sua outra legislatura teve várias sessões itineraníes e faz um requerimento ao
Presidente da Câmara que realize sessões itinerantes, pois é uma ótima oportunidade
para os parlamentares se aproximarem da população, tendo conhecimento de suas
necessidades. Fala que dia 1° de setembro estará no município o deputado Cassio
Andrade e convida a população em geral para recepciona nesta Casa de Leis. Fala que
a situação do setor Sul em questão de segurança e iluminação pública está muito difícil
e pede providencias do Executivo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e fala que ficou feliz com a notícia que
saiu uma emenda parlamentar para o município de Floresta do Arguia da deputada Julia
Marinho. Discorres obre as sessões itinerantes e fala que realmente a população tem
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cobrando a realização dessas sessões. Diz que a vila Mendonça também está
enfrentando um problema sério de agua e diz que pegou uma amostra da agua para
fazer análise, pois acredita que a agua não está própria para o consumo, pois a
encanação é de ferro, que estão enferrujados e consequentemente agua também está
com ferrugem. Agradece aos colegas vereadores pelo apoio na aprovação de sua
indicação. Comenta sobre iluminação pública e diz que a situação está insustentável,
pois o índice de violência aumentou muito devido as ruas estarem às escuras. Fala que
recebeu uma denúncia da população da Bela Vila que relatou que o enfermeiro
responsável pela vila não estaria atendendo como deveria e em vista disso fez uma
reunião, ouvindo ambas as partes e acredita que a situação foi resolvida. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador José Maria, o qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece ao Gestor pelo poço semi-artesiano que está sendo feito nas casas população,
pois agua é uma questão vital. Discorres sobre sua última viagem a Belém, onde na
oportunidade esteve na Eletronorte juntamente com os colegas vereadores, Irmão
Marquinhos, Edna do Fernandão e Nonato Alves, cobrando melhorias para o município.
Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que as vezes coloca a vida em risco,
porém é muito gratificante quando consegue recursos para o município. Parabeniza o
secretário de obras pelo bom trabalho que vem realizando, bem como o secretário de
educação e saúde. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o pelo trabalho realizado na
secretaria de obras, visto que diante da demanda muito foi realizado. Comenta sobre o
PPA e fala que como relator da comissão de finanças que seja feito uma audiência
publica para discutir esse projeto. Comenta sobre um oficio enviado pelo Sintep para
esta Casa onde é feito uma denúncia de uma escola que foi fechado e os alunos estão
tendo que percorrer uma distância muito grande para pegar o ônibus escolar e diz que
irá sentar com o secretário de educação para tentar resolver essa situação. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a
todos e parabeniza o secretário de obras, pois é a secretaria que desde do início está
fazendo a diferença Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que foi secretária
de obras e tem conhecimento das dificuldades dessa secretaria e fala que em sua última
viagem a Belém ficou esperançosa, pois esteve com o Prefeito e o Senador Flexa
Ribeiro, onde o Prefeito nos informou que já está com uma patrol e uma pá carregadeira
já comprados para o município e esses maquinários com certeza irá melhorar ainda mais
o trabalho dessa secretaria. Volta a fazer uso da palavra o vereado Nonato Alves e fala
que está acompanhando os trabalhos dessa secretaria de obras de perto. Diz que esteve
na Vila Mendonça, onde presenciou de perto a situação da agua e fala que para resolver
a situação acredita que será necessário fazer a troca da encanação. Fala que se
comprometeu com a população da vila que quando o Prefeito chegar de Brasília irá
marcar uma reunião. Faz um requerimento ao Presidente dessa Casa para que seja feito
pelo menos uma sessão itinerante por mês, para que possamos ver de perto a situação
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da população. Faz a parte o vereador Borrachinha e diz que acha muito importante a
realização dessas sessões, pois aproximara o povo dos vereadores. 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
parabeniza o secretário de obras pelo brilhante trabalho que está realizado à frente da
secretario, bem como o Prefeito que dar as condições necessárias para o realizar um
tralho a altura da sociedade. Diz que a cobrança de agua é grande, no entanto o Gestor
tem se empenhado ao máximo a atender a demanda do município. Discorre sobre
segurança pública e fala que os policiais são poucos para atender a demanda e fala que
irá busca recursos para melhorar essa situação. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino
e faz um requerimento verbal para o secretário de obras fazer da palavra, sendo o
mesmo posto em discussão e após discutido pelos vereadores foi colocado em votação
e obtendo aprovação unanime. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e faz um
requerimento verbal para o professor Clóvis fazer da palavra, sendo o mesmo posto em
discussão e após discutido pelos vereadores foi colocado em votação e obtendo
aprovação unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 25 (dez horas e vinte e cinco minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de agosto do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o
secretário de obras, para falar sobre os trabalhos realizados na secretaria, o qual faz
os cumprimentos de rotina e fala que está realizando os trabalhos focando na qualidade
para que sejam obras duradouras. Fala que devidos os maquinários terem um bom
tempo de uso dar defeito com frequência o que acaba atrasando muito os trabalhos. Fala
que se está realizando um bom trabalho é porque o Prefeito lhe condições para isso.
Comenta sobre a iluminação publica e fala que devido à grande demanda nesse serviço
os trabalhos que foram realizados se tornam mínimos, porem esse trabalho está em
andamento. O senhor Presidente convida o professor Clóvis para fazer uso da palavra,
o qual cumprimenta a todos e convidar os vereadores e a população em geral para uma
noite cultural na Escola Paullete Pranchon, onde terão a oportunidade de prestigiar os
trabalhos dos alunos. E para constar eu vereador António Luiz Moreira dos Santos, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim
e jpelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

Raimundo Nonato Alves dos Santos 1°. Secretário, em exercício,
Vereador Renato Pereiragde, AlencaE^:--/^fec^c^ ̂  Presidente, Vereadora Edna
Maria Canuto de Sá r̂ pJ 2a.Secretáría, em exercício. ************
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