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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 19 DE MARÇO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 19 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 a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ,
2a Secretária, em exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1°
Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a presença de oito
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 (23:1) 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 da indicação n° 028/2018, do vereador Lázaro Purcino, a
qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA
LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que como esse ano é ano político, uma boa
oportunidade para angariar recursos para o município. Discorre sobre a sessão
itinerante realizada na Vila Mendonça e fala que a gestão da iluminação pública
precisa ser resolvida o mais rápido possível, pois a população paga por algo que
não estão usufruindo. Diz que fez algumas visitas na Vila Mendonça e a principal
reclamação que recebeu foi sobre a merenda escolar. Fala que as escolas estão
precisando de reformas e ver a necessidade de fazer um levantamento para ver
as que estão em situação mais precária começar os trabalhos de reformas.
Comenta sobre o Administração e diz que acredita que esse ao será mais
produtivo pois, já passou o tempo de adaptação. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta
sobre a importância da continuidade das sessões itinerante, pois é uma forma de
elevar as informações para a população. Discorre sobre a indicação de sua autoria
solicitando iluminação pública e fala que enquanto esse problema não ser
resolvido continuar fazendo essa cobrança, pois a população paga e não usufrui.
Diz que recebeu boas notícias do assessor o seu deputado federal Arnaldo Jordy
do PPS, sobre emedas parlamentares para o Município de Floresta do Araguaia
e cita algumas e agradece o deputado pelo apoio que tem dado ao município.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, que
cumprimenta a todos e discorre sobre uma indicação de sua autoria solicitando a
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recuperação de bueiro na região da Mata Azul, onde fez visita e manifesta
satisfação ao secretário de obras e ao Gestor pelo esforço que tem feito atender
as indicações dos vereadores. Diz que fez uma visita a Vila Bela Vista na
realização de um torneio de futebol e parabeniza os esportistas pela realização
do evento. Fala que fez uma indicação verbalmente solicitando a recuperação da
ponte próximo a propriedade do senhor Dezim e diz que foi informado que a
recuperação dessa ponte será realizada. Comenta sobre iluminação pública e fala
que essa é uma cobrança que todos os vereadores têm feito e até o presente
momento nada foi resolvido e sugere o desvinculo do departamento de iluminação
pública da secretaria de obras, pois se o recurso que é arrecado com a taxa de
iluminação pública no município fosse aplicado correntemente não teríamos esse
tipo de problemas, que é um direito da população. Parabeniza os colegas
vereadores pelo empenho que tem feito em buscar recursos para o município e
diz que ficou feliz com Deputado Julia Marinho com as emendas parlamentares
que serão destinadas a saúde do município. Diz que tem vários ofícios enviados
a Celpa e percebe um descaso da empresa com a população, pois fornece uma
energia caríssima e de péssima qualidade e convida os colegas vereadores para
fazerem uma reunião para tentar resolver a situação. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e discorre
sobre a sessão itinerante da Vila Mendonça, onde pode constatar a situação
precária da iluminação pública, o que é muito injusto, pois a população estão
pagando por algo que não estão usufruindo e solicita o Poder Executivo que
resolva essa situação o mais rápido possível. Fala que outra questão levantada
na sessão foi a de proceder com reformas nas escolas municipais, que precisa
ser resolvida o mais rápido possível devido a péssimas instalações dessas
escolas. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a obra da
pavimentação asfáltica que está sendo feito na cidade e diz que tem observando
a obra é de péssima qualidade e convida os colegas vereadores para fazerem
uma reunião com o gerente responsável pela obra. Faz a parte o vereador Irmão
Marquinhos e fala que o aterro da Rua Adolfo Lima também está sendo muito mal
feito e diz que como representantes do povo temos a obrigação de fiscalizar os
recursos públicos. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e diz
que esse recurso é imposto que a população paga e deve ser aplicado
corretamente. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que os
parlamentares não podem permitir esse descaso com o recurso público. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e sugeriu fazer uma denúncia
sobre a realização da obra. Discorre sobre o projeto da implantação do sistema
de abastecimento de agua e diz que a obra está parada, outra questão que os
vereadores precisam fiscalizar. Fala que a saúde do município tem tudo para
melhorar pois, tem algumas promessas dos deputados de recursos que irão
ajudar no custeio. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o
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Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Irmão
Renato, faz os cumprimentos de rotina e diz que o Prefeito Adélio pediu a ajuda
dessa Casa para fiscalizar a obra de pavimentação asfáltica que está sendo feito
no município, pois tem garantia de cinco anos e com apenas uma semana tem
trechos que estão danificados. Agradece o Senador Jader Barbalho pela emenda
parlamentar de 200.000,00 (duzentos mil reais) para a manutenção da saúde,
bem como emenda Deputado Beto salame pelo apoio que tem demostrado ao
Município de Floresta do Araguaia. Diz que está à disposição da população para
ajudar no que for possível. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 37 (dez horas e trinta e sete
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 26 de
março do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Marcos
dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e-.assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pe&sfíemais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, /\̂ |VT~ , Marcos dos^Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira^e l̂encaf^^^è^?^^ • Presidente,
Vereador Edna Maria Canuto de Sá y f̂l|J 2°.Secretário1 em
p» YPIV> í C Í O ********************************************************************************
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