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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 03 de setembro 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 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 a segunda secretária
que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (47:1) 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 dos Projetos de Lei n° 511/2018, 512/2018, 513/2018 e 514/2018, os
quais dispõem, sobre alienação de bem imóvel, sendo todos encaminhados para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obas serviços públicos e outras
atividades. Leitura da indicação n° 064/2018 a n° 070/2018, sendo todas colocadas em
discussão e votação e sendo aprovadas por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua ultima
viagem a Belém, onde na esteve na Funasa a fim de obter informações referente a obra de
mais de cinco milhões e meio de reais da implantação do sistema de abastecimento de
agua na zona rural do Município e foi informado que a obras está parada e tudo indica que
não será concluída e a população será a mais prejudicada, visto o problema de agua já se
tornou um problema crónico e pede aos colegas vereadores vistam a camisa, afim de
resolverem essa questão. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e parabeniza o colega
vereador Alécio Pessoa pela iniciativa e que essa Casa tem a obrigação de resolver esse
problema e se coloca à disposição. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa
que diz que tem vários erros na realização dessa obra. Comenta sobre iluminação pública
e fala a população tem feito inúmeras reclamações e essa situação precisa ser resolvida e
dar uma resposta a população. Faz a parte o vereador Borrachinha e fala toda Casa
sempre tem feito cobranças referente a iluminação pública e acredita que a solução para
esse problema é criar o departamento de iluminação pública. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Alécio pessoa e diz que outra questão que precisa ser resolvida é sobre os
moradores da zona rural pagam iluminação pública serem usarem. O próximo a afazer uso
da palavra é o vereador Joaquim Fiscal, que cumprimenta a todos e solicita ao Poder
Executivo que providencia a colocação de quebras molas nas ruas principais da sede do
Município, afim de diminuir o índice de acidentes, bem como a arborização das ruas que
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foram asfaltadas recentemente e é de responsabilidade do Executivo. Comenta sobre a
indicação de sua autoria solicitando a reforma da feira coberta e diz que muitas pessoas
que utilizam esse espaço votarão no Prefeito acreditando na promessa da reforma da feira.
Discorre sobre o plano de carreira da educação e fala que será feito outra campanha
política em cima desse plano. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pelo privilégio
de trabalhar em prol da população. Fala que está muito preocupado com a saúde do
Município, pois a secretaria de saúde está sem recursos para atender sua demanda. Diz
que o secretário de saúde é muito competente, porém não tem recursos financeiros. Faz a
parte o vereador Alécio Pessoa e fala que o secretário de saúde é muito esforçado, mais
infelizmente seu esforço não é suficiente para atender a demanda da saúde. Volta a fazer
uso da palavra o vereador António Luiz e diz que o legislativo e o Executivo precisam reunir
e buscar uma solução para esse problema. Discorre sobre pontes e estradas vicinais e diz
que a carência é grande e outro agravante é a falta de madeira do município. Fala que
essa Casa tem unido forças, afim de buscar melhorias para a população. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e diz que
essa semana foi cadastrado uma emenda parlamentar do Senador Paulo Rocha de um
caminhão tanque para a Cooperativa Leiteira do Município no valor de 300.000,00
(trezentos mil reais) e diz que esse caminhão trará impacto positivo a Cooperativo, pois a
mesma terá condições de buscar melhores preços, além de não mais precisar pagar frete.
Comenta sobre estradas vicinais e diz que foi realizado muito trabalho em recuperação de
pontes e estradas vicinais na região do Tabuleiro e Piaçaba, porém ainda a muito serviço
para ser feito e que reconhece o esforço do secretário de obras em atender a demanda do
Município. Discorre sobre iluminação pública e diz que tem recebido cobranças da
população nesse sentido. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
José Maria, que cumprimenta a todos e convida a população para participar de uma
reunião política com ex deputado Giovane Cueiros na sexta feira as 10:00 no Distrito de
Bela Vita Vista e as 14:00 na sede do Sintep. Agradece o secretário de obras e o Prefeito
pela obra em recuperação de estrada vicinal que vai para o garimpo que está sendo
realizada. Fala que a iluminação pública está sendo muito cobrada pela população e
espera que o Executivo e o secretário de obras resolvam essa situação o mais rápido
possível. Discorre sobre a conquista do caminhão tanque para a Cooperativa leiteira do
Município e diz que esse caminhão é muito importante para o desenvolvimento da
Cooperativa. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre sua última viagem a Belém em busca de
melhorias para o Floresta do Araguaia e cita algumas demandas importantes do Município.
Manifesta satisfação pela obra que está sendo realizada na Vila Ametista da substituição
do postiamento de madeira por poste de concreto. Fala que acha uma irresponsabilidade
da Rede Celpa não ter um escritório de atendimento no Município. Agradece o secretário
de obras e o Executivo pelo esforço em atender as indicações dos vereadores. Diz que fez
uma visita, juntamente com os colegas vereador Alécio e Joaquim Fiscal a obra da reforma
do Hospital Municipal, pois a obra está atrasada e a atual instalação do hospital é
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insuficiente para atender a demanda da população, dificultando muito o serviço dos
profissionais da saúde. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos, que cumprimenta a todos e comenta sobre iluminação pública e diz que foi
feito alguns trabalhos nesse sentido, porém ainda á muito trabalho a ser feito e a população
tem cobrado providencias dos vereadores e consequentemente os vereadores cobra do
Executivo e do Secretário de obras. Discorre sobre estradas vicinais e diz que é de extrema
importância para a população que essas estradas estejam em boas condições de
trafegabilidade. Diz que tem recebido inúmeras reclamações sobre o aumento que teve na
energia e fala que o Estado do Pará tem uma carga tributária muito alta. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e diz que semana passada levou algumas pessoas em
Redenção, no escritório da Celpa, para fazer reclamações referente aos aumentos
abusivos da energia esse mês e diz as pessoas que estão na mesma situação que ligue no
0800 e faça suas reclamações. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos
fala que esses aumentos de energia inesperados prejudica o orçamento familiar. Convida a
todos em nome do Pastor Sebastião da Igreja Assembleia de Deus Madureira, no setor
aeroporto para participarem da festa de aniversário da congregação que será realizado nos
dias 07 08 e 09. 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 se coloca à disposição para denunciar ao Ministério Público a
licitação para fazer a obras do sistema de abastecimento de agua da sede do Município e
não está fazendo o serviço da forma correta. Discorre sobre iluminação pública e fala que é
preciso resolver a questão da taxa de iluminação pública da zona rural, pois essas pessoas
estão pagando por algo que não estão usufruindo. Diz que o programa do Governo
Federal foi estendido até o ano de 2022 e está Casa precisa lutar para Floresta do
Araguaia seja não ficar de fora. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11: 15 (onze horas e quinze minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 10 de setembro do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor
Euripão, o qual cumprimenta a todos e pede a ajuda dos vereadores para resolver os
problemas referente ao fornecimento de energia do Município. Sugere que seja feito uma
documentação assinada pelo Prefeito e os vereadores, afim de gerar um processo jurídico
com o intuído de resolver essa questão. Diz que outra questão que precisa ser resolvia é a
questão dos cortes no fornecimento, que em sua opinião é feito de forma errada. E para
constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada por rr/im e pelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador , /̂ lu -̂U..' . Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar ^mLJ^r^> , Presidente,

*******Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos Jĵ ptU 2a. Secretário.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - E-mail - camaradetloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51


