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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 10 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 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 Salmos (38:8) 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 votação e em seguida aprovada por
unanimidade. Leitura do Projeto de Resolução n° 001/2018, que regulamenta o acesso a
informação no âmbito da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, o
qual foi encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação. Leitura dos
pareceres da comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços
públicos e outras atividades, apresentados ao Projeto de lei n° 511/2018, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, os quais foram postos em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura das indicações n° 071/2018 e n° 072/2018, sendo ambas
colocadas em discussão e votação e sendo aprovadas por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos e discorre sobre o
problema de abastecimento de agua da Vila Piaçaba e diz que acredita que se colocar uma
bomba mais potente consegue resolver esse problema e que tentará entra em conato com
o Gestor para tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de
rotina e comenta sobre algumas emendas parlamentares que conseguiu para Floresta do
Araguaia e fala que se sente honrado por seu um representante da população e buscar
melhorias e agradece o Deputado Arnaldo Jordy pelo apoio que tem dando ao Município.
Comenta sobre a Celpa e fala que a população está se sentido prejudicados com tantos
impostos e os parlamentares precisam buscar uma solução. Diz que é importante os
vereadores fazer visitas para terem conhecimento das demandas do Município. Fala que o
Gestor tem a obrigação de informar está Casa quando for se ausentar do Município. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de
rotina e parabeniza as colocações dos colegas vereadores e diz que como vereadores
temos a obrigação de fazer visitas para assim ter o real conhecimento da demanda da
população é menciona alguns problemas que teve conhecimento com essas visitas. Diz
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que acredita que a única forma de resolver a questão da iluminação pública é criando um
departamento separado da secretaria de obras e que irá continuar cobrando pois esse é o
dever do vereador. Diz que o colega vereador Nonato Alves fez uma indicação o ano
passado solicitando a perfuração de um poço semi-artesiano na Vila Mendonça e
infelizmente só com esse poço não resolveu o problema de água na Vila. Discorre sobre a
Celpa e fala que precisamos unir forças para trazer um escritório da empresa para o
município, pois a população precisa se deslocar para outros municípios afim de resolver
suas pendências. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador António
Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que observando o discurso dos colegas
vereadores percebeu que todos se preocupam muito com a população e que os problemas
estão tendo dificuldade em serem resolvidos, pois todos os vereadores debatem sobre o
mesmo assunto e que enquanto estiver como representante do povo lutará em prol da
população. Fala que muro da escola da Vila Ametista teria que ser feito com prioridade
devido à localização da escola e a enxurrada que entra no pátio da escola toda vez que
chove. Diz que em ponto de vista qualquer ação que for ser feita em determinado
localidade deveria ser comunicado ao representante da região. Faz a parte vereador
Marquinhos e diz que o alicerce da escola da Vila Ametista deveria ter sido mais alto, pois
assim evitaria de a enxurrada entrar na escola. Volta a fazer uso da palavra o vereador
António Luiz e diz que ainda foi aumentado 20 centímetros do alicerce atendendo a seu
pedido. Comenta transporte escolar e fala que a empresa que ganhou a licitação não está
correspondendo a necessidade dos alunos, pois os ônibus que são usados são
desconfortáveis e inseguros. Fala que a deputada Julia Marinho destinou um ônibus para a
Vila Ametista que foi tirado da localidade e isso n deveria ter acontecido. Faz a parte o
vereador Lázaro Purcino e diz que a Vila Tabuleiro também está passando por dificuldades
referente transporte escolar e o secretário de educação prometeu que no próximo ano terá
um cuidado maior com a licitação. Volta a fazer uso da palavra o vereador António Luiz diz
que é importante os vereadores participarem dessa licitação. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Joaquim Fiscal, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a
iluminação pública do Distrito de Bela Vista e diz que não é homem de dar esperança onde
não tem, pois se a sede do município só tem duas avenidas iluminadas, acredita que a
iluminação pública das vilas dificilmente será providenciada. Fala que a obra do hospital
municipal está praticamente parada, pois uma obra daquele tamanho com apenas dois
trabalhadores é impossível entregar a obras no prazo previsto. Diz além de pedir veículos
novos para o Município, deveria valorizar mais os veículos que tem e estão mal cuidados.
Comenta sobre a segurança pública no Distrito de Bela Vista e pelo tamanho do Distrito os
policiais que estão locados deveriam dar conta do serviço. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre
iluminação pública e diz tanto a sede do Município, como as Vilas estão precisando
urgentemente da recuperação da iluminação pública, pois é algo que a população paga e
não estão usufruindo. Comenta sobre a obras da implantação do sistema de.abastecimento
de agua na zona urbana e fala que tudo indica que essa obra será mais um sonho do povo
de Floresta que não será realizado. Diz que a população está revoltada com a política e
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grande parte dessa desilusão se dar devido as promessas não cumpridas e obras
inacabadas. Faz a parte o vereador Borrachinha e diz que está muito preocupado com a
obras do abastecimento de agua e se coloca à disposição para tentar resolver essa
questão. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e discorre sobre transporte
escolar e fala que o mais lhe causa preocupação é saber que a mesma empresa ganhou a
licitação para o bloquetiamento de Distrito de Bela Vista. Faz a parte o vereador Lázaro
Purcino e diz que a obras de implantação do sistema de abastecimento de agua da Cidade
tem sido motivo de preocupação e essa Casa precisa tomar uma atitude o mais rápido
possível. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e diz que se continuar do
jeito que está o Município de Floresta do Araguaia irá ganhar o título de cidade das obras
paradas e inacabadas e diz que se esta Casa unir forças poderá mudar o rumo dessa
história. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador José Maria, que faz os
cumprimentos de rotina e diz que desde da Gestão passada que luta para que a escola da
Vila Juassama seja murada e até o presente momento essa obra não foi realizada.
Discorre sobre o Duodécimo desta Casa de Leis e diz que o Gestor nunca repassou o valor
que deveria e se essa Casa que é composta por onze vereadores não conseguir resolver a
questão do Duodécimo da Câmara estamos no lugar errado e pede o Presidente que tome
as devidas providencias para resolver essa questão e se cola a disposição para ajudar no
que for necessário. 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 os deputados que destinaram emendas parlamentares
para o Município. Comenta sobre o Duodécimo e fala que tem quatro ofícios solicitando a
informação quanto o valor do Duodécimo e nada foi resolvido. Fala que apesar de ser da
base do Prefeito não dar pra espera mais, pois essa situação teria que ser resolvida no
mês de abril. Diz que como Presidente destas Casa de Leis se coloca à disposição dos
colegas vereadores para resolver essa situação e que se o contador da Prefeitura não está
dando conta de suas responsabilidades o Prefeito tem que tomar as providencias
necessárias. Fala que o papel do vereador não é realizar obra é fiscalizar o recurso público.
Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e parabeniza o colega vereador Irmão Renato
por suas colocações e diz que o Município está parado e está nas mãos dos parlamentares
resolver a situação. Faz a parte o vereador Nonato Alves e parabeniza os colegas
vereadores, pois pode perceber que os vereadores começaram a entender que os
vereadores não são funcionários da Prefeitura, que somos fiscais do povo. Fala que nesta
Casa deveria ter uma comissão para fiscalizar as obras que são realizados no Município.
Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato e discorre sobre o transporte escolar
e diz que quando a empresa responsável ganhou a licitação alertou o Gestor e a comissão
de licitação que a empresa não ia conseguir atender a necessidade do Município. Fala que
a comissão não deveria aceitar essa empresa nem mesmo concorrer a licitação para o
broquetiamento do Distrito de Bela Vista. ORDEM DO DIA Iniciando com a discussão e
votação em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de lei n° 511/2018, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi posto em votação e obtendo aprovação unânime E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
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ás 10: 45 (onze horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 17 de setembro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o Vice-prefeito Claudinei
Borges para fazer uso da palavra, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que não veio
na Câmara com o objetivo de usar a tribuna livre, mais diante das demandas apresentadas
pelos vereadores e como cidadão florestense apaixonado e no momento Vice-prefeito se
viu na obrigação de se manifestar. Discorre sobre iluminação publica e diz que esteve no
Distrito de Bela Vista essa semana, onde a população cobrou providencias nesse sentido e
diz que esclareceu a população que a iluminação pública é de responsabilidade do
Executivo. Fala que essa é uma questão que vem se arrastando de outros governos e
infelizmente depois e mais de uma no e maio de Gestão muito pouco foi feito nesse sentido
e cita algumas sugestões para resolver essa questão. Fala que infelizmente como Vice-
prefeito não pode tomar iniciativa para resolver a questão de iluminação publica, no entanto
tem cobrado providencias. Diz que é injusto cobrar taxa de iluminação publica dos
moradores da zona rural, pois estão pagando por algo que não usam. Fala que a
população pode ter certeza que ante de vim a esta Casa expor a situação, já conversou
várias vezes com o Executivo afim de resolver. Diz que se o Executivo não consegue
resolver questões pequenas como e iluminação pública, como conseguirá resolver
questões mais complexas e manifesta preocupação com a Administração. E para constar
eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada port ijnim/7e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador //mifi&^r Mkarcosdos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de Alencar ^--^ffi^^^j^ Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos 2a. Secretário. ******************
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