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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA ITINERANTE DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 2a SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 12 DE MARÇO DE 2018. ÁS 20:19 HS.

As 20:19 hrs (vinte horas e dezenove minutos) do dia 12 de março de 2018, no
galpão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus SIADSETA Monte das Oliveiras,
na Vila Mendonça Município 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 de nove 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 (40:1) 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 dos Projetos de Lei n° 500/2018, 501/2018, 502/2018,
503/2018, 504/2018, 505/2018 e 506/2018, sendo todos encaminhados para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços públicos e
outras atividades. Leitura da indicação n° 017/2018 a 027/2018, sendo todas postas
em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que ao
observar as indicações dos colegas vereadores, a Vila Mendonça está bem
representada. Parabeniza o Presidente da Câmara Municipal pela iniciativa de
sessão itinerante na Vila, visto que essa é uma forma de aproximar o Poder
Legislativo da população. Comenta sobre sua viagem a Belém, onde na
oportunidade visitou o gabinete do Vice-governador Zequinha onde tratamos de uma
emenda parlamentar de uma viatura para dar cobertura as Vilas Ametista, Vila
Mendonça e Vila Bom Jesus l. Diz que fez uma visita a Adepará, onde solicitou um
veículo para dar suporte aos funcionários da agência Adepará do Município de
Floresta do Araguaia. Fala que a deputada Julia Marinho garantiu enviar para o
município emenda parlamentar de um caminhão pipa, bem como 200.000 (duzentos
mil reais) para saúde e diz que a saúde não vai bem, no entanto com a união dos
poderes públicos podemos mudar essa situação. Agradece o secretário de
educação por ter resolvido a questão do transporte escola na Vila Ametista. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos
e parabeniza o presidente da Câmara pela iniciativa de fazer a sessão itinerante na
Vila Mendonça e fala que essas sessões são importantes para aproximar a
população do Poder Legislativo. Parabeniza os colegas vereadores pelas indicações
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que foram feitas para a Vila Mendonça e fala que a visita foi feita no momento certo
para ver a situação que a Vila se encontra e que infelizmente no Poder Legislativo
só tem o poder de cobrar, pois quem executa é o Poder Executivo. Agradece os
colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria solicitando a
construção do muro da Unidade de Saúde, bem como a indicação solicitando a
recuperação de estrada vicinal. Parabeniza o colega vereador Borrachinha pela
iniciativa da indicação solicitando a reforma da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Babaçu Verde e diz que essa escola realmente está precisando
urgentemente de uma reforma, bem como os vereadores Irmão Renato pela
indicação solicitando a limpeza das ruas e o vereador Irmão Marquinhos pela
indicação solicitando a recuperação da iluminação pública da Vila. Agradece a
população pelo apoio que sempre mostrou nas três eleições que concorreu. Fala que
o Prefeito pediu para justificar sua ausência, pois seu desejo era está presente nessa
sessão, porem teve que ir a Brasília para assinar um projeto de adesão de internet
banda larga para o município. Discorre sobre a indicação de sua autoria feita no mês
passado solicitando a perfuração de um poço artesiano na Vila Mendonça e fala que
a perfuração desse poço é de extrema importância, visto que a agua da Vila está
imprópria para o consumo e que o Poder Executivo garantiu que irá atender essa
indicação. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Joaquim
Fiscal, que faz os cumprimentos de rotina e diz que durante um ano e dois meses
de mandato é a segunda vez que vem a Vila Mendonça, porem sempre esteve ao
lado dos colegas vereadores em busca de melhorias para a Vila. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino que faz os cumprimentos de rotina e
diz que passou par ao secretário de obras algumas demandas de recuperação de
pontes e estradas vicinais da região. Fala que a escola da Vila Mendonça precisa de
uma reforma com urgência, pois educação é prioridade e o poder publica tem o dever
de proporcionar meios para um bom ensino. Fala que ficou triste com a situação da
iluminação pública da Vila Mendonça, visto que é algo que a população paga e não
usufrui. Diz que está articulando como o Senador Paulo Rocha a aquisição de um
caminhão taque para a Cooperativa Acoopelfa, bem como 300.00u(trezentos mil
reais) para a saúde e com o Deputado Dirceu Ten Caten um trator para o município.
Dando Seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, que faz
os cumprimentos de rotina e diz que se sente em casa na Vila Mendonça. Fala que
tirou 29 nove fotos na Vila e fala que hoje está vereador como representante de toda
a população. Agradece o Presidente da Câmara pela iniciativa das sessões
itinerantes, pois os vereadores têm a obrigação de estar próximo da população,
conhecendo de perto suas necessidades. Discorre sobre iluminação pública e diz
que enquanto não for desmembrado o departamento de iluminação pública da
Secretaria de Obras essa questão dificilmente será resolvida, pois a demanda da
Secretaria de Obras é grande e acaba acarretando muito serviço. Fala que entrou
em contato com o representante da Rede Celpa no Sul do Pará para fazer uma
audiência publica para tentar resolver a questão do fornecimento de energia de
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Floresta do Araguaia. Comenta sobre a reforma na Escola Municipal de Ensino
fundamental Babaçu Verde e fala que essa reforma é valorizar as crianças que são
a chance de um futuro melhor. Diz que fez uma indicação a qual foi aprovada pelo
Plenário José Pereira Barbosa solicitando a limpeza das ruas da vila Mendonça e
fica feliz que o Presidente desta Casa cobrou a sua indicação e espera que seja
realmente resolvido essa situação. Parabeniza o colega vereador Nonato Alves pela
indicação solicitando a perfuração de um poço artesiano na referida Vila. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e a
pedido do Prefeito justifica sua ausência, pois teve que fazer uma viagem a Brasília
assinado uma adesão de internet par aas Vilas as quais a Vila Mendonça também
será beneficiada. Agradece a família do senhor Luzio pelo apoio que deu ao mutirão
da construção das casas do cheque moradia aos moradores que tiveram suas casas
queimadas no mês de julho. Parabeniza o esforço que a Gestão tem feito em buscar
recursos para o município. Parabeniza os colegas vereadores pelas indicações feitas
para Vila Mendonça. Fala que a Vila Mendonça tem se destacado muito no turismo
e sugere melhorias na infraestrutura da orla para receber os turistas, pois é um meio
de incentivar o desenvolvimento da Vila. Discorre sobre a construção da ponte que
está sendo realizada e fala que a ponte era motivo de preocupação para a
população, pois temiam caísse deixando os moradores da Vila ilhados. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra e a vereadora Edna do Fernandão, que
faz os cumprimentos de rotina e diz que quando fez o requerimento solicitando a
realização de sessões itinerantes nas Vilas colocou o nome do colega vereador
Borrachinha pois sabia do seu desejo para que tivesse essas sessões e fala que é
um dever visto que como representantes da população. Discorre sobre a construção
da ponte e diz que o difícil não foi conseguir o recurso de mais de 8.000.000.00 (oito
milhões de reais) e sim provar que não existe ponte de concreto e diz que essa ponte
trará inúmeros benéficos ao município. Comenta sobre sua última viagem a Belém,
onde foi buscar uma emenda parlamentar de uma ambulância e agora o município
conta com três ambulâncias. Diz que será iniciado a reforma do hospital municipal e
que apesar de acredita que deveria mesmo era ser construído outro hospital acredita
que a reforma irá ficar boa. Comenta sobre o turismo na Vila Mendonça e diz que
com a emancipação de Bela Vila as praias do Gorgulho e Vila Ametista serão as que
irão pertencer ao Município de Floresta do Araguaia, ou seja mais um motivo para
valorizar o turismo dessas Vilas. Fala que com a construção da ponte de concreto
ficará mais fácil conseguir a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Município
de Floresta do Araguaia ao Município de Conceição do Araguaia. Fala que
conversando com os moradores da Vila Mendonça pode ter maior conhecimento de
suas necessidades, pois os mesmos reivindicaram limpeza de ruas, iluminação
pública e também fizeram reclamações sobre a merenda escolar. Dando seguimento
a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a
todos e discorre sobre sua viagem a Brasília e cita algumas emendas parlamentares
para o Município de Floresta do Araguaia que vem articulando com o deputado do
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seu partido o PPS. Diz que como representantes da população os parlamentares
têm a obrigação de tentar resolver os problemas do município. Fala que a saúde está
passando por inúmeras dificuldades, no entanto todos tem se empenhado para
conseguir recursos para saúde e assim anemizar a situação. 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
parabeniza o Prefeito Adélio pelo esforço que tem mostrado em budcar recursos
para Floresta do Araguia. Agradece o deputado Dirceu Ten Caten, o Deputado Beto
Salame, o Deputado Soldado Tercio e o Senador Flexa Ribeiro pelo apoio que
sempre demonstraram ao municipio de Floresta do Araguia. Fala que o problema de
saúde é geral, porem o Executivo tem se enpenhao incançavelmente em melhorar
cada dia mais a saúde do Municipio. Fala que quando uma pessoa coloca seu nome
a disposição da poplualção tem que cumprir com o compromisso. Diz que quando o
Prefeito Adélio assumiu a Prefeitura os maquinarios da Secretaria de Obras estavam
todos quebrados e a nova Gestão concetou todas e vem desempenhado um trabalho
a autura da sociedade, apesar da grande demanda de recuperação de estrada
vicinal. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 22: 53 (vinte e duas horas e cinquenta e três minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 19 de março do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo o senhor Presidente convida o senhor Aurino,
o qual cumprimenta todos e agradece o vereador Borrachinha pelas dedicações a
Vila Mendonça, bem como os demais vereadores pelas as indicações feitas
solicitando benefícios para a Vila e sugere que a população elege um vereador para
representar a Vila e indica o vereador Borrachinha. Diz que o vereador Nonato Alves
está no seu terceiro mandato com a ajuda de muitos votos da Vila Mendonça e nunca
fez nada pela Vila. Fala que o Gestor quando assumiu a Prefeitura no mês de
fevereiro fez uma visita a Vila e disse que resolveria a questão da agua, a limpeza
das ruas e o posto policial até o mês de junho e infelizmente até o presente momento
nenhum desses problemas foram resolvidos. Diz que as indicações foram
aprovadas, porem a maioria não é executada. Discorre sobre a merenda escolar da
Vila e diz que a dispensa onde é armazenada a merenda a situação de higiene é
precária, o que pode acabar contaminando a merenda e cita algumas situações,
além de a merenda está sumindo. Faz a parte o vereador Nonato Alves e diz que
todos os vereadores representam o município de Floresta do Araguaia todo e
agradece muito os Votos que teve na Vila Mendonça. Diz que o senhor Aurino fez
várias cobranças a sua pessoa, no entanto não é Prefeito é apenas um vereador que
faz cobranças, porem quem tem o poder de executar é o Prefeito e cita algumas
obras realizadas através de indicações de sua autoria. Fala que o senhor Aurino está
tão indignado com sua pessoa porque queria ser o seu representante na Vila
Mendonça, bem como não arrumou o serviço que foi solicitando por sua pessoa e
que não guarda magoas pois, vivemos em um país democrático e cada pessoa tem
o direito de se expressar da forma que quiser. Faz a parte o vereador Borrachinha e
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se coloca à disposição a população para ajudar no que for possível. Faz a parte o
vereador Irmão Renato e diz que o papel do vereador é fiscalizar o recurso público
e cobrar que ele seja aplicado corretamente. Dando continuidade à sessão o senhor
Presidente convida o senhor Raimundo Pereira para fazer uso da palavra, o qual
faz os cumprimentos de rotina e pede o apoio dos vereadores para fazer o muro da
escola, pois as crianças têm sido expostas a vários riscos e cita alguns. Fala que a
população tem cobrado um representante nas Vilas para que seja mais fácil levar as
demandas das Vilas ao conhecimento do Prefeito. Faz a parte a vereadora Edna do
Fernandão e sugere que seja feito uma eleição interna na Vila para a população
posso escolher seu representante. Faz a parte o vereador Irmão Renato e diz que
os vereadores representam todo o município, porem cada Vila de seu representante.
Faz a parte o vereador António Luiz e diz que a construção do muro da escola da
Vila Ametista é algo que tem que ser feito com urgência divo os riscos que os alunos
se expõe pela falta do muro. Em seguida o senhor Presidente convida a senhora
Rosilene para fazer uso da palavra, a qual faz os cumprimentos de rotina e pede a
reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Babaçu Verde, pois a mesma
se encontra em situação precária, bem como a reforma do barracão da escola e diz
que a necessidade de construir mais salas de aulas, os portões para escola,
construção de uma dispensa para guardar a merenda escolar e a construção de uma
quadra para a escola. Diz que quanto a merenda que saiu da escola conforme
mencionado foi porque sobrou merenda escolar no final do período letivo e foi
autorizado a fazer doção entre os funcionários da escola. Faz a parte o vereador
Alécio Pessoa e pergunta o que que está funcionado bem na escola, por que pelo o
que percebeu na fala que senhora Rosilene não tem nada na escola que está em
pleno funcionamento e que falta de recurso não é, pois está no orçamente
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para a educação e isso mostra a
péssima gestão do Secretário de Educação. Volata a fazer uso da palavra a senhora
Rosilene e diz que os ventiladores das salas de aula e a central de ar do laboratório
de informática foram comprados com dinheiro da escola que foi conseguido com
vendas de geladinhas. Faz a parte o vereador Irmão Renato e diz que como
parlamentares devemos fazer mais cobranças, pois recurso tem o que falta é uma
boa administração. Diz que o que precisa ser feito é o desmembramento da
secretaria de educação da Prefeitura, por que esse desmembramento só é feito no
papel. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que se essa lei não está sendo
cumprida é improbidade administrativa e o colega vereador Irmão Renato como
Presidente desta Casa precisa te cuidado com suas palavras pois segundo suas
colocações está sendo omisso aos erros do Prefeito. Dando continuidade à sessão
o senhor Presidente convida o senhor Edson para fazer uso da palavra, o qual
cumprimenta a todos e fala que a situação da Escola Fundamental de Ensino
Fundamental Babaçu Verde está insustentável. Parabeniza os vereadores pelo
empenho que tem feito em buscarem emendas parlamentares para o município. Diz
que a população da Vila Mendonça vem um abaixo assinado pedindo a intervenção

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

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará Página e de e
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

da administração da Escola Fundamental de Ensino Fundamental Babaçu Verde,
pois os pais não estão satisfeitos com a mesma. Diz que o secretario não vem
desempenhando seu papel altura. Faz aparte a vereadora Edna do Fernandão e diz
que se a secretaria de educação não vai bem o culpado é o Prefeito e não o
secretário, pois o secretário é escolhido pelo Prefeito para fazer o que é ordenado
por ele. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que a responsabilidade do
município é do Gestor e se o município não vai bem o Prefeito é o único culpado.
Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e fala que enquanto não tirar o senhor
António da secretaria de finanças as coisas não irão fluir e faz um requerimento
verbal para o Vice-prefeito o senhor Claudinei Borges fazer uso da palavra, o qual é
colocado em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Dando
continuidade à sessão o senhor Presidente convida Vice-prefeito o senhor Claudinei
Borges, para fazer uso da palavra, o qual faz os cumprimentos de rotina e justifica
a ausência do Prefeito Adélio dos Santos. Diz que o plano de governo dessa gestão
era melhora todos os serviços públicos e implantar alguns, melhora a infraestrutura
urbano e rural e trabalhar projeto de desenvolvimento urbano e rural para gerar
emprego e fortalecimento da economia. Parabeniza os vereadores pelas indicações
e menciona algumas obras e recursos adquiridos para o município nessa Gestão,
porém ainda há muito o que fazer realmente está altura da população de Floresta do
Araguaia e propõe que na próxima segunda-feira seja feito uma reunião com o
secretário de finanças e o Prefeito para discutir as demandas expostas nessa
sessão. Fala que com todas as dificuldades que a gestão está enfrentando continua
de cabeça erguida e tem esperança em fazer uma boa administração. E para constar
eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário/?lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada por mitjn/e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, / yplm?" ,-..* Marços dos Reis Rocha
1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Àlenc^r^SSpa^g^ Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves dos
Santos <S$L<- 2°.Secretário.*****************************************************X
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