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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 27 DE AGOSTO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 27 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 (07:1) 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 discussão votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura da
indicação n° 063/2018, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz,
o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que como vereador tem levado as
demandas da população ao Executivo e agradece parceira com o mesmo e
infelizmente não são sanados todos os problemas. Discorre sobre as dificuldades
relacionada a recuperação ponte sobre o córrego Juruparana, que foi queimada na
gestão passada, dificultando ainda mais a situação. Comenta sobre o festival do
peixe na Vila Ametista e diz que foi uma belíssima festa e movimentou o comercio
local. Fala que estamos em época de campanha política e pede a população que
observem bem as propostas de seus candidatos. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e agradece o secretário de
obras pelos trabalhos em recuperação de estradas vicinais que estão sendo
realizados na região da Piaçaba e Tabuleiro. Comenta sobre a visita do Deputado
Estadual Dirceu Tem Catem no Município, onde na ocasião esteve na Vila Escolinha
na entrega de um trator para a Cooperativa e diz estamos em época eleitoral e agora
é a hora de escolher nossos representeastes e que façamos isso com
responsabilidade, pois dependemos da política para sobreviver. Diz que resolveu
apoiar o Deputado Dirceu, pois ele sempre esteve presente no Município de Floresta
do Araguaia. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato
Alves, que cumprimenta a todos e manifesta satisfação pela preocupação dos
colegas vereadores com o Município. Discorre sobre o discurso do colega vereador
António Luiz e fala que queimando a ponte não resolve o problema pelo contrário
dificulta ainda mais a situação. Parabeniza o Colónia de Pescadores Z79 pela
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realização do festival do peixe na Vila Ametista, uma festa que já é tradição no
Município, bem como a todos que se empenharam e colaboraram para que esse
evento fosse realizado. Discorre sobre a importância da educação na vida das
pessoas e diz que sente orgulho de saber que vários alunos da escola da Pedro
Voltarelli da Vila Ametista estão cursando nível superior ou formados e parabeniza
os professores da referida escolar por incentiva seus alunos a continuar buscando
conhecimento. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna
do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza a Colónia de
Pescadores Z 79 pela realização do festival do peixe na Vila Ametista e diz que
participou do 1° festival do peixe, bem como do 1° festival do abacaxi. Comenta sobre
o índice de desemprego no Município e fala que acredita que uma alternativa é
incentivar a criação de cooperativas afim de gerar reanda para as mulheres de
Floresta do Araguaia. Comenta sobre as eleições e diz que devemos votar em
pessoas que tem compromisso com o nosso Município e que é por isso que está
apoiando o Deputado Cassio Andrade e cita algumas emendas parlamentares que
ele enviou para o Município. Fala que a educação é o caminho para o
desenvolvimento e infelizmente o Brasil está atrasado nesse aspecto, um cenário
que precisa mudar. Comenta sobre o setor Sul e agradece o Poder Executivo por ter
atendido a indicação de sua autoria e proceder com a iluminação pública e a
perfuração de um poço semi-artesiano no referido setor. Parabeniza o Prefeito Adélio
pelo esforço que está fazendo para trazer uma faculdade para o Município. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza a equipe organizadora do festival do peixe na
Vila Ametista. Discorre sobre a visita do Deputado Arnaldo Jordy e menciona
algumas emendas que o deputado enviou ao Município. Discorre sobre o setor Sul
e agradece o secretário de obras por ter atendido suas indicações para o referido
setor. Fala que está preocupado com a segurança pública do Distrito de Bela Vista
e pede ao secretário de obras que providenciar a recuperação da iluminação afim de
diminuir o índice de criminalidade, pois a ruas bem iluminadas inibe a ação dos
marginais. Parabeniza o prefeito por ter conseguido a Universidade Federal Rural da
Amazónia para Floresta do Araguaia. Agradece o secretário de obras pelo esforço
em atender as indicações 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 diz que o papel do vereador
é trabalhar em prol da sociedade. Comenta sobre o festival do peixe e agradece o
apoio dos colegas vereadores na realização desse evento. Diz que enfrentou vários
desafios para a realização do festival do peixe e manifesta satisfação pelo sucesso
do evento. Discorre sobre educação e diz que as autoridades governamentais
deveriam investir mais recursos na educação, pois a maioria das pessoas de baixa
renda não conseguir cursar uma Universidade por falta de recursos financeiros. Diz
que todos os projetos que vem para esta Casa de Leis que for beneficiar a população
terá o seu apoio. Fala que as pessoas estão desacreditadas da política por causa
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dos políticos que não tem compromisso com a população. Diz que como
representantes do povo temos que unir forças buscar meios de gerar emprego, pois
o índice de desemprego é grande e a população menos favorecido é a mais atingida
com essa situação. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 50 (dez horas e cinquenta minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 03 de setembro do corrente ano,
no horário regimental. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a

Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por
mim 4/fpeloSy/demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador

, , Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alencar s' ii/^^*^ — -̂  . Presidente, Vereador Raimundo Nonato
Alves dos Santos ( : ^ 2a. Secretário. ********************************
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