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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 23 DE FEVEREIRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hrs (nove horas e quinze minutos) do dia 23 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 (62:1) 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° 010/2018, 011/2018, 012/2018, 013/2018
e 014/2018, sendo todas postas em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Joaquim Fiscal, o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre o plano de carreira do magistério
público municipal que muitas vezes é cobrando pelos educadores e pede que os
ajude para que esse projeto chegue a esta Casa o mais rápido possível, visto que
foi feito campanha eleitoral em cima desse projeto e se não enviarem para esta
Casa irão fazer campanha em 2020 também e fala que se esse projeto for enviado
com o objetivo de fazer campanha eleitoral para precisam contar com o seu apoio.
Discorre sobre iluminação pública e fala que é uma vergonha a cidade está na
situação em que se encontra, pois as estradas vicinais te a desculpa das chuvas,
mais a iluminação pública não tem desculpa. O próximo afazer uso da palavra é
o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece os
colegas vereadores pela aprovação das indicações de sua autoria. Discorre sobre
iluminação publica e diz que é um direito do consumidor que pagam caro por esse
serviço indispensável a segurança e qualidade de vida da população. Parabeniza
o Gestor por algumas emendas que tem conseguido par ao município em sua
viagem a Brasília. Comenta sobre o plano de carreira do magistério publico e fala
que devemos valorizar mais os profissionais da educação no Município. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz
os cumprimentos de rotina e diz que as estradas vicinais da região da Piaçaba e
Tabuleiro está em péssimas condições e que a Administração deve iniciar os
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trabalhos de recuperação de estradas vicinal na próxima semana. Discorre sobre
iluminação pública e fala que na gestão passada brigou muito por essa questão e
continua na luta, pois é um serviço que a população paga e não usufrui.
Parabeniza o Executivo pela conquista da iluminação do Estádio. Diz que a partir
do próximo mês as sessões da Câmara será toda segunda-feira. Comenta sobre
o plano de carreira do magistério público e diz que poderão contar com o seu
apoio, pois jamais deixará de apoiar o povo de Floresta. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e
discorres sobre o PCCR fala que os vereadores deveriam serem convidados
participarem das reuniões para análise do PCCR, pois quando este projeto chegar
a esta Casa todos já terão conhecimento do mesmo. Cometa sobre a obra de
pavimentação asfáltica que está sendo realizando e diz que como fiscais do
recurso público os vereadores precisam acompanhar de perto essa obra.
Manifesta satisfação pelo início das obras da reforma do Hospital Municipal e fala
que não irá participar da reunião sobre o início dessa obra, pois está participando
de um mutirão na Vila Mendonça para a construção das casas do cheque moradia
doando as pessoas que tiveram suas casas queimadas no ano passado. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador José Maria, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a construção de uma quadra
poliesportiva na Vila Bela Vista, emenda do ex-deputado Giovanni Cueiros que foi
enviada para o Município através do colega vereador Raimundo Sarafim e pede a
apoio de todos os vereadores para fazer uma homenagem ao vereador Raimundo
Sarafim denominado a quadra com seu nome. Diz que solicitou uma fábrica de
farinha para o Município através do Secretário da SEDAP, o senhor Giovanni
Cueiros e o deputado Miro Sanova e tudo indica que essa emenda sairá para o
município. Fala que a iluminação do Estádio saiu e em breve os esportistas
poderão usufrui do Estádio também no período noturno. Comenta sobre o plano
de carreira dos professores e diz que podem contar com seu apoio. Convida todos
os ouvintes para uma reunião no hospital municipal para tratar sobre a reforma do
hospital. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António
Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e fala que a pauta principal das sessões
dessa semana foi a educação o que foi proveitoso, pois já foi providenciado os
ônibus escolares. Cometa sobre a visita do Vice-governador Zequinha Marinho e
a deputada Federal Julia Marinho e agradece pelas emendas parlamentares
entregues ao Município e cita algumas dessas emendas. Discorre sobre a reforma
do hospital municipal e diz que essa reforma trará inúmeros benefícios a
população de Floresta o Araguaia, diz que toda a cidade está precisando fazer a
recuperação de iluminação pública, que é um serviço de extrema importância a
população. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e faz um requerimento
para a senhora Nazaré Alvino usar a palavra, o qual o Presidente coloca em
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discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O próximo afazer uso
da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, qual faz os cumprimentos de rotina
e agradece a colega vereadora Edna do Fernandão por ter colocado seu nome
em sua indicação solicitando a iluminação pública do Setor Sul. Fala que como
parte da comissão de educação se coloca à disposição para analisar o PCCR dos
profissionais da educação. Discorre sobre algumas emendas parlamentares que
conseguiu para o município e fala que sua bandeira é a população. Comenta sobre
iluminação pública e fala que vai estar sempre batendo nessa tecla, visto que é
um direito que a população, pois pagam e não estão usufruindo. Parabeniza o
Prefeito Adélio dos Santos pelo trabalho que está sendo realizado em
pavimentação asfáltica, no entanto manifesta preocupação pelo fato de não está
sendo feito a encanação de agua antes de passar o asfalto. Faz a parte o vereador
Joaquim Fiscal e diz que a emenda parlamentar da deputada Julia Marinho para
pavimentação asfáltica da Rua Adolfo Lima não foi feita por que não tinha a
encanação de agua e pergunta por que na outra rua está sendo sem a encanação
de agua. Faz a parte o vereador Irmão Renato e fala que não foi feito a
pavimentação asfáltica na Rua Adolfo Lima, por que essa emenda saiu pela Caixa
Económica Federal, que exigiu que tivesse a encanação de agua e o outro asfalto
que saiu pelo Governo do Estado não teve essa exigência. Dando seguimento a
sessão faz uso da palavra ao vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos
e parabeniza o secretário da saúde pela forma transparente que realiza seu
trabalho. Parabeniza o colega vereado José Maria pela iniciativa de homenagear
o falecido vereador Raimundo Sarafim com a demonização da quadra
poliesportiva da Bela Vista. Diz que participou de uma reunião juntamente com o
Gestor e a deputada Cilene Couto, onde tratou sobre a pavimentação asfáltica de
10 KM e a iluminação do Estádio e diz que são recursos que o próprio Gestor
conseguiu para o Município, bem como o Cartório Eleitoral que ficará definitivo no
Município. 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 parabeniza o secretario de saúde pelo bom trabalho
que vem realizado, porem a saúde está em uma situação que o Gestor precisa
repassar mais que os 15% para conseguir atender a sua demanda. Discorre sobre
a pavimentação asfaltia e fala que o certo realmente era fazer o sitema de
abastecimento de agua antes de fazer o pavimentação, mais infelizmente o reurso
para encanação de agua já foi enviado para o Munioio e não foi feito, então o
Gestor achou melhor fazer essa obra sem a encanação de agua do que não ser
feito nada. Discorre sobre o PCCR dos professores e fala que lutou para defender
a classe dos educadores, pois saúde e educação devem ser prioridade em um
município. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 11: 02 (onze horas e dois minutos), e convoca os

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará Página 4 de 4

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

vereadores para a próxima sessão ordinária dia 05 de março do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo o senhor Presidente convida a senhora
Nasaré Alvino, o qual faz os cumprimentos de rotina e dia que esta Casa de leis
aprovou uma emenda parlamenta destinada a AME a bastante tempo e até agora
não foi repassada a AME. Pede a ajuda dos vereadores para que esse recurso
seja realmente destinado a essa Associação. Faz a parte os vereadores Lázaro
Purcino e Alécio Pessoa e diz que a Associação pode conta com seu apoio. Faz
a parte o vereador Irmão Renato e fala que nenhum Gestor cumpriu essas
emendas e que irão cobrar que essas emendas realmente sejam cumpridas. E
para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelas^Jemais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, .(J^M\) í* ,
Maj£os_tiU>s Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira deAÍencar

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos
oo Cpp rptá ri o ***************************************************Santos
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