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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 17 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 (90:1) 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 do Projeto de Lei Complementar n° 060/2018, que atualiza e fixa o
período de base de cálculo para a atualização da unidade fiscal de Floresta do Araguaia, o
qual foi encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de
finanças e orçamentos. Leitura do parecer da comissão de legislação, justiça e redação,
apresentado ao Projeto de Resolução n° 001/2018, que que regulamenta o acesso a
informação no âmbito da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual foi posto em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura das indicações n° 073/2018
a n° 080/2018, sendo ambas colocadas em discussão e votação e sendo aprovadas por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna do Fernandão, a qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação pela presença de sua irmã e seu sobrinho
Marcos a essa sessão. Fala que é parte da história de Floresta do Araguaia e se sente
muito orgulhosa por isso. Comenta sobre a visita de Deputado Casio Andrade e Deputado
Sidney Rosa, onde participou de uma reunião política em sua residência e agradece a
presença dos colegas vereadores na reunião. Diz que o Município está passando por
inúmeras dificuldades, no entanto, acredita que com a união dos parlamentares os
problemas serão resolvidos. Pede um minuto de silencia em memória da senhora Helena,
mãe da funcionária Pitchula que trabalha na Secretaria de Saúde, que faleceu essa
madrugada. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves,
que cumprimenta a todos e manifesta preocupação com a epidemia de calazar que está
tendo na Cidade e diz que foi constatado mais de cinco casos de pessoas que vieram a
óbito em decorrência da doença. Fala que infelizmente o Município não está preparado
para lidar com essa epidemia, o que tem agravado ainda mais a situação. Diz que é preciso
trabalhar a conscientização da população para sacrificar seus animais de estimação
contaminados. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que a primeira medida a

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

CNPJ: 01.776.009/0001 -51



Estado dO Pará Página 2 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ser tomada é eliminar o mosquito transmissor da doença. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Nonato Alves e fala que realmente o primeiro passo é eliminar os focos de
reprodução do mosquito transmissor e se coloca à disposição para ajudar no que for
necessário. Discorre sobre a taxa de iluminação pública que é cobrado na zona rural e diz
que essa foi lei foi criada no início do Município e foi um erro dos parlamentares da época e
que o Executivo tem total autonomia para elaborar um projeto alterando a lei retirando essa
taxa. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre a visita do Deputado Cassio Andrade ao
Município e diz que participou de uma reunião política na residência da colega vereadora
Edna do Fernandão. Discorre sobre a indicação do colega vereador Alécio Pessoa e diz
que essa indicação também foi feita por sua pessoa e que é importante os vereadores
fazerem cobranças que irá beneficiar a população. Fala que foi eleito como representante
da população e está à disposição para ajudar no que for possível e que se pudesse realizar
obras faria, no entanto, o papel do vereador é cobrar e fiscalizar para que os recursos
públicos sejam bem aplicados. Fala que a máquina que estava trabalhando em
recuperação de estrada vicinal na região do Santo António quebrou, no entanto já está
sendo providenciado o concerto. Diz que é muito importante os vereadores fazerem visitas,
pois assim terão conhecimento das demandas da população. Faz a parte a vereadora Edna
do Fernandão e diz que fez um requerimento para realizar sessões itinerantes nas Vilas e
que essas sessões são muito importantes, pois assim os parlamentares podem ficar mais
próximo do povo. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e discorre
sobre a indicação de sua autoria solicitando a recuperação da estrada vicinal na região do
Pirosca e que tendo conhecimento da grande da demanda do Município solicita uma
atenção a mais a essa indicação devido a urgência da situação. Manifesta satisfação pelas
emendas parlamentares que conseguiu para o Município através do seu Deputado Arnaldo
Jordy de uma caminhonete e um carro popular para a saúde. Parabeniza o colega vereador
Nonato Alves por manifestar preocupação com a epidemia de calazar e fala que devemos
prevenir a doença, pois prevenir é mais barato do que tratar e se coloca à disposição para
ajudar no que for possível. Faz a parte o vereador Joaquim Fiscal e fala que é preciso
realizar o mutirão de limpeza e já entrar com o combate para eliminar o mosquito
transmissor. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino,
o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que foi informado que está disponível para o
Município uma patrulha agrícola faltando apenas fazer a licitação para receber esse
recurso e diz que solicitou ao Gestor que essa patrulha agrícola seja destinada para a
região do Tabuleiro. Diz que essa semana foi cadastrado um caminhão tanque para a
cooperativa leiteira no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais) e diz que esse caminhão
será muito útil para a cooperativa. Discorre sobre a taxa iluminação pública que é cobrada
na zona rural e diz que o Executivo precisa solicitar junto a Celpa a retirada dessa taxa.
Faz a parte o vereador Borrachinha e parabeniza o colega vereador Lázaro Purcino pela
iniciativa da indicação solicitando a retirada da taxa de iluminação pública da zona rural e
solicita ao Executivo que crie um departamento de iluminação pública, pois a população
está pagando por algo que não está usufruindo. Volta a fazer uso da palavra o vereador
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Lázaro Purcino e discorre sobre o transporte escolar e fala que a região do Tabuleiro
durante o mês de agosto ficou praticamente sem transporte escolar e os alunos estão
sendo muito prejudicados com essa situação. Fala que a empresa responsável relatou que
não está recebendo da Prefeitura e por isso não teve condições de pagar os salários dos
motoristas que trabalham no transporte escolar e que alguns motoristas estão ameaçando
parar de trabalhar e que essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível. Faz a
parte o vereador Irmão Marquinhos e diz que recebeu denúncia que os ônibus que estão
sendo lavados apenas a cada 15 dias, além de estarem em péssimo estado de
conservação e que os vereadores deveriam ser chamados para participarem da licitação do
transporte escolar. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que essa empresa
nunca conseguiu manter a licitação que ganhou no Município. Diz que o secretário de
educação precisa fazer a diferença, pois o povo depositou muito confiança nele que precisa
mostrar está à altura dessa confiança. Diz que a empresa deveria ser denunciada no
Ministério Público, por não está cumprindo com a licitação que ganhou e que a empresa
tem a obrigação de ter recursos em caixa para manter as despesas decorrente da
prestação do serviço. Faz a parte o vereador Nonato Alves e diz que essa empresa que
ganhou a licitação para o transporte escolar não tem a capacitação de arcar com essa
responsabilidade e com o preço que a empresa ofertou daria para perceber que ela não
tinha intenções de prestar um serviço de qualidade. Fala que no próximo ano esse
processo de licitação para o transporte escolar precisar ser melhor avaliado pela Gestão.
Volta a fazer uso da palavra o vereador Lázaro Purcino e fala que o Município tem sua
parcela de culpa, pois não deveria atrasar o pagamento da empresa prestadora de serviço.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o transporte escolar e fala que está muito preocupado com o
descaso com que os alunos estão sendo tratados. Diz que a empresa que ganhou a
licitação do transporte escolar está sendo irresponsável em agir da forma que está agindo e
que no próximo ano devemos acompanhar de perto essa licitação. Discorre sobre a obras
de implantação de implantação do sistema de abastecimento de agua da zona urbana do
Município e diz que o recurso de mais de cinco milhões de reais daria para resolver cerca
de 80% do problema de agua da cidade e infelizmente a única coisa que conseguimos com
esse recurso foi acabar com o pouco de pavimentação asfáltica que tem na cidade e pede
aos colegas vereadores que unam forças afim de resolver a situação. Parabeniza o colega
vereador Lázaro Purcino pela iniciativa da indicação solicitando a retirada da taxa de
iluminação pública da zona rural, onde não é atingida pela mesma e que acredita que a
única forma de melhorar a questão de iluminação pública é criando o departamento de
iluminação pública independente da Secretaria de Obras. Discorre sobre a epidemia de
calazar e fala que é um problema sério que precisa de medidas urgentes. Agradece o
Poder Executivo por ter procedido com a perfuração de um poço semi-artesiano na Vila
Travessão. Diz que é grande a demanda do Município em recuperação de ponte e estradas
vicinais, no entanto acredita que aos poucos os problemas serão resolvidos. Faz a parte o
vereador Lázaro Purcino e agradece o Gestor por ter atendido a indicação de sua autoria
solicitando a perfusão de poço semi-artesiano na Comunidade Santa Isabel. Volta a afazer
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uso da palavra o vereador Borrachinha e se coloca à disposição para ajudar no que for
possível. Dando seguimento a sessão faz uso a palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual
faz os cumprimentos de rotina e fala que a máquina que estava trabalhando em
recuperação de estrada vicinal na região do Santos António estragou uma peça que
infelizmente não tem disponível na região, no entanto já está a caminho para fazer o
concerto da máquina e em breve irá volta aos trabalhos. Comenta sobre a preocupação da
população com o surto de calazar na cidade e diz que a preocupação irá aumenta com o
início do período chuvoso, visto que com a chuva aumenta a proliferação dos mosquitos e
que todas as secretarias devem ser mobilizadas com esse assunto e que algumas medidas
já estão sendo tomadas afim de amenizar a situação. Discorre sobre a indicação de sua
autoria solicitando a recuperação de um trecho da avenida Paulo Ponteies e fala que todo
inverno a população sofre coma invasão da aguas em suas casas e pede o Poder
Executivo que resolva essa situação o mais rápido possível, devido a urgência da situação.
Diz que fez uma indicação similar à do colega vereador Irmão Marquinhos e que a
preocupação maior é atender a necessidade da população. Discorre sobre o transporte
escolar e diz que segundo o secretário de educação o pagamento da empresa está em dia.
Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que a empresa que ganhou a licitação
para transporte escolar, esta difamando a Prefeitura e que até onde tem conhecimento a
secretaria de educação está em dia com os pagamentos. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Alécio Pessoa e fala que acha estranho uma empresa que está deixando muito a
desejar na prestação do seu serviço, ganhar outra licitação no Município. 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 discorre sobre
a indicação de sua autoria e diz que o vereador tem conhecimento das demandas da
população e leva essas demandas até o Poder Executivo. Fala que sempre tentou
desenvolver bem o seu papel de vereador, pois é funcionário do povo e tem a obrigação de
estar altura dessa responsabilidade e sempre lutou em prol da sociedade. Fala que tem
seu candidato a Presidência, no entanto ora a Deus para que ganhe aquele que for
trabalhar em prol da sociedade. Diz que o governo Lula foi o que mais olhou para os menos
favorecidos. Comenta sobre a epidemia de calazar e diz que devemos unir forças, o Gestor
precisar dar um apoio a secretaria de saúde e juntos combater essa epidemia. Fala que
saúde, educação e segurança são fundamentais para a vida da sociedade. Discorre sobre
o transporte escolar e fala que desde do início do ano alertou que a empresa não iria
conseguir manter o transporte escolar com o valor combinado na licitação e que teve
informações que tem funcionários que trabalham para a empresa que irão parar de
trabalhar por falta de pagamento. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e manifesta
preocupação com a situação do transporte escolar e diz que se sente envergonhado com
essa situação. Faz a parte o vereador José Maria e fala a empresa que presta serviço de
transporte escolar é terceirizada e sugere que os motoristas que estão com o pagamento
atrasado não parem de trabalhar a partir de amanhã, e que marque uma reunião com o
Prefeito, o Secretário de Educação e o responsável pela a empresa para ver realmente
onde está o erro. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação em segundo
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turno, de forma global o Projeto de lei n° 511/2018, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, o qual foi posto em votação e obtendo aprovação unânime. Discussão e votação
única de forma simbólica do Projeto de Resolução n° 001/2018, que que regulamenta o
acesso a informação no âmbito da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual foi
posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 12: 13 (doze horas e treze
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24 de setembro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
convida o Zeca da Serra para fazer uso da tribuna livre, o qual cumprimenta a todos e diz
que além dos alunos de sua região estão sendo transportando em uma sucata, as estradas
vicinais e pontes estão praticamente intrafegável. Fala que tem uma patrol que está parada
a mais de quinze dias em frente a sua propriedade e a população está a ameaçando tocar
fogo na máquina. Pede aos Vereadores que olhem para essa região, pois tem seis anos
que as estradas não são recuperadas. Faz a parte os vereadores Alécio Pessoa, Nonato
Alves e parabenizam o senhor Zeca da serra pela iniciativa e fala que o Gestor e o
secretário de obras deveriam priorizar as estradas vicinais que são linha de ônibus escolar.
E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1* Secretário lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinada por rrwn efoelos demais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador ^tuf^A^ . WJarcoSpdos Reis
Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira dê AÍenèar (^~^\jj$íí>«éj^
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos 2a.
Secretário. *
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