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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 05 DE MARÇO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hrs (nove horas e quinze minutos) do dia 05 de março 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 (40:4) 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 da indicação n° 015/2018, do vereador Borrachinha, a qual
foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de
rotina e comenta sobre sua viagem a Brasília, juntamente com os colegas
vereadores Irmão Marquinhos e Borrachinha e o Vice-prefeito Claudinei buscando
emendas parlamentares para o Município e diz que esse ano é o ano de ver os
deputados que tem interesse no Município e cita algumas emendas que foram
articuladas na viagem. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António
Luiz, o qual cumprimenta a todos e comenta sobre a mudança do calendário das
sessões ordinárias e fala que essa mudança tem como objetivo, aproximar a
população dos trabalhos desta Casa, bem como facilitar seus trabalhos. Diz que
o Município está passando por algumas dificuldades em questão de pontes e
estradas vicinais, no entanto percebe que a Secretaria de Obras tem feito tudo o
ao seu alcance para atender a demanda. Discorre sobre o transporte escolar e
fala que apesar de terem providenciado um ônibus terceirízado para fazer a região
da Vila Ametista, o problema não foi resolvido, visto que é apenas um ônibus para
fazer toda a rota, o que tem prejudicado os alunos, pois pegam as crianças muito
cedo e sempre chegam atrasados na aula, que tem sido motivo de preocupação
para os pais. Manifesta satisfação pela reforma do Hospital Municipal e fala que
essa reforma com certeza trará muita melhoria no atendimento da saúde. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, que
cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Brasília, onde esteve em
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busca de recursos para o Município. Diz que a deputada Julia Marinho sempre foi
parceira do Município de Floresta do Araguaia e mais uma vez firmou
compromisso e cita alguns dos compromissos que foram firmados. Parabeniza a
equipe da saúde pela conquista da reforma do Hospital Municipal. Parabeniza a
equipe da Assistência Social pelo trabalho que vem realizando no Município.
Comenta sobre a mudança do calendário das sessões ordinária e diz que tendo
uma sessão semanal é importante para que se possa discutir as demandas que
surgem ao longo do mês. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e diz que essa semana foi realizado
alguns trabalhos de recuperação de estradas vicinais na região do Tabuleiro e
Piaçaba e diz que as situações mais críticas foram resolvidas. Comenta sobre as
emendas parlamentares e menciona algumas emendas que ficaram acetadas
para serem enviados ao Município. Dando seguimento a sessão faz uso da
palavra a vereadora Edna do Fernandão, que cumprimenta a todos e discorre
sobrea merenda e o transporte escolar e diz que como representantes direto do
povo não podemos permitir que as crianças sejam prejudicadas. Comenta sobre
a pavimentação asfáltica que está sendo feita no município e diz que tem recebido
inúmeras reclamações devido a péssima qualidade das obras. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre as vantagens das sessões ordinárias desta Casa serem realizadas
semanalmente. Comenta sobre o discurso da colega vereadora Edna do
Fernandão e fala que a pavimentação asfáltica que está sendo feito no Município
tem sido motivo de especulações sobre a qualidade do serviço e sugere que esta
Casa monte uma comissão para fiscalizar a obra. Discorre sobre uma reunião que
participou, juntamente como o colega vereador Irmão Marquinhos e o Prefeito na
Vila Canto Grande e manifesta satisfação pela conquista de um poço artesiano e
o banheiro para a escola da Vila. Agradece os colegas vereadores pela aprovação
da indicação de sua autoria solicitando o micro abastecimento de agua na Vila
Chapada Vermelha. Manifesta satisfação pelo início da reforma do Hospital
Municipal e agradece ao Vice-governador Zequinha Marinho pelo apoio. Diz que
foi providenciado transporte escolar para os alunos do Setor Sul, tendo em vista
a distância do referido Setor. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão
Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e convida a população para
participar das sessões ordinárias que serão realizadas toda segunda-feira.
Comenta sobre sua viagem a Brasília em busca de recursos para o Município e
cita algumas emendas parlamentares que foram alceadas no orçamento. Discorre
sobre uma visita que fez na Vila Canto Grande e diz que ficou feliz pela perfuração
de um poço artesiano na Vila e parabeniza o Gestor pelo trabalho de
abastecimento de agua que está sendo realizando nas Vilas. Parabeniza o
Secretário de Saúde, o senhor Aquino pelo trabalho que vem realizando a frente
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da secretaria. 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 agradece o Secretario de Obras pelos
trabalhos que estão sendo realizados na região do colega verador Lázaro Purcino.
Fala que esteve em uma reuão com o Deputado Beto Salame, onde solicitou
recursos para a saúde e diz que acredita que o senhor Aquino irá realizar um bom
trabalho na Secretaria de Saúde. Agradece o Deputado Dirceu e o Deputado
Soldado Tercio pelo apio que sempre mostrou ao Município de Floresta do
Araguaia. Fala que o que está acontecendo na Secretaria de Educação não é
culpa do Secretario, pois imprevistos acontecem. Diz que o Executivo deveria ter
automonia para usar o recuro do Município, onde houvesse mais necesssidade,
pois a realizade de um Municiio é diferente do outro. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 39 (dez
horas e trinta e nove minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária Itinerante dia 12 de março do corrente ano, as 19:00 Hrs (dezenove
horas), na Vila Mendonça. Decorrido o prazo o senhor Presidente convida o
senhor Selso Peres da Silva, o qual cumprimenta a todos e pede a ajuda dos
vereadores para unirem forças para melhorar o atendimento da saúde e
educação. Diz que a população brasileira está cansada de pagar a conta da mal
administração dos recursos públicos. Pede os vereadores que solicitem a
reativação da farmácia básica, pois sempre está faltando vários medicamentos
coo por exemplo de controle da pressão. Fala que o transporte escolar tem
ocorrido vários problemas que prejudica o aprendizado dos alunos. Diz que os
alunos da Escola de Ensino Médio Monsenhor Augusto Dias de Brito ficaram
quatro semanas sem ter merenda escolar, no início desse ao letivo que de
responsabilidade do Município. E para constar eu vereador Marcos dos Reis
Rocha, 1° Secretário lavrei e^ssino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e peloMcJecnais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, .•sz^^Mf' Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de l̂encarx--̂ ||4A-̂ î ; . Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos
tSpnt/%0 2° ***************************************************
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