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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 26 DE MARÇO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 26 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 a segunda
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Hebreus (11:1) 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 do Projeto de lei Complementar n° 058/2018, que dispõe sobre o
Sistema Único de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia, o qual foi
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de educação,
saúde e assistência social. Leitura do requerimento n° 001/2018, do vereador Lázaro
Purcino, a qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Leitura dos pareceres da comissão de legislação, justiça e redação, apresentados aos
projetos de leis n° 500/2018, 501/2018, 502/2018, 503/2018, 504/2018, 505/2017, e
506/2018, sendo todos postos e discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
Leitura dos pareceres da comissão de obras, serviços públicos e outras atividades,
apresentados aos projetos de leis n° 500/2018, 501/2018, 502/2018, 503/2018,
504/2018, 505/2017, e 506/2018, sendo todos postos e discussão e votação e obtendo
aprovação unanime TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Alécio Pessoa, que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre o requerimento do colega vereador Lázaro
Purcino, solicitando cópia do projeto da implantação do sistema de abastecimento de
agua na zona urbana do Município e diz que no período do inverno essa questão é pouco
cobrada pelos munícipes, porem em época de veraneio muitas pessoas passam por
transtornos com falta de agua e como representantes da população temos a obrigação
de fazer essa cobrança, tendo em vista que o projeto está parado. Diz que fica triste ao
observar a obra de pavimentação asfáltica que está sendo feito sem fazer a implantação
do sistema de abastecimento de agua. Discorre sobre iluminação pública e diz que já
tem pessoas fazendo abaixo assinado devido a precariedade da situação, pois pagam
por algo que não estão usufruindo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e parabeniza a CNBB-Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil pelo tema escolhido para a época corresmal na luta contra a
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violência com o Lema Todos Somos Irmãos e acredita que através da união podemos
superar a questão da violência no País. Comenta sobre o projeto de implantação do
sistema de abastecimento de agua e fala que essa Casa tem a obrigação de acompanhar
de perto esse projeto para não deixar acontecer como nos mandatos anteriores dos
recursos não ser gasto para beneficiar a população. Fala que essa semana ao Secretário
de Obras do Estado fez uma visita ao Município, na ponte que está sendo construída
sobre o Rio Pau-d'arco e na ocasião o Prefeito conseguiu a ponte queimada do Rio
Salobro e manifesta satisfação, pois essa ponte trará inúmeros benefícios a população
da região da Vila Bom jesus II que está a bastante tempo tendo que fazer uma volta
grande para terem acesso a sede do Município. Agradece o secretário de obras pelos
trabalhos que estão sendo realizado na região da Piaçaba e Tabuleiro. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, o qual
cumprimenta a todos e diz que essa semana esteve na Vila Mendonça acompanhado a
visita do Secretário de Obras do Estado à obra da construção da ponte sobre o Rio Pau-
d'arco e manifesta satisfação pela realização dessa obra. Discorre sobre iluminação
pública e diz que sempre tem batido nessa tecla, pois a população está pagando por
algo que não estão usufruindo. Comenta sobre as estradas vicinais e fala que foi
informado pelo secretário de obras que será feito o encascalhamento das estradas, um
serviço de qualidade. Diz que recebeu uma ligação restrito, sendo ameaçado de morte
por causa das cobranças que vem fazendo e irá procurar um advogado para resolver
essa situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, o qual faz
os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pelo compromisso feito pelo secretário
de obras do Estado pelo compromisso feito de 7 Km de asfalto que serão distribuídos
entre as quatro Vilas que Ligam Floresta do Araguaia a Conceição do Araguaia e na
oportunidade foi feito uma visita a Vila Bela Visto, onde foi solicitado pavimentação
asfáltica para a mesma e uma ponte par ao córrego Juruparana e outra para o córrego
Ema. Agradece o secretário de obras e o Prefeito Municipal pelo esforço em atender as
indicações dos vereadores e se coloca à disposição para ajudar no que for possível.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a visita do Secretário de Obras do Estado ao
Município e fala que foi uma visita muito proveitosa, pois foi prometido a construção de
algumas pontes de extrema importância a população. Diz que a previsão da obra da
construção da ponte sobre o Rio Pau-d'arco era de dois anos e como não faltou recurso
provavelmente a obra será entregue antes do prazo, no mês de agosto, o que mostra o
compromisso da empresa que ganhou a licitação com a população de Floresta do
Araguaia, diferente da empresa que ganhou a licitação para a obra da pavimentação
asfáltica. Fala que como parlamentares temos a obrigação de cobrar que os recursos
públicos sejam bem aplicados. Comenta sobre iluminação pública e diz que o que está
acontecendo é um descaso com a população, por isso a importância de criar o
departamento de iluminação pública, tendo assim alguém responsável por essa questão.
Agradece o secretário de obras pelos trabalhos que foram realizados em recuperação
de estrada vicinal na região da Vila Ametista, mais que infelizmente não foram
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suficientes, pois já teve que caminhão carregado que teve que baldear a carga e outro
que tombou. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que
cumprimenta a todos e discorre sobre a visita do secretário de obras ao município e fala
que é uma pessoa atuante em seu serviço e manifesta satisfação pela pavimentação
asfáltica que será feito nas Vilas que cortam a PA 449. Discorre sobre a iluminação
pública e diz que essa questão é uma preocupação de toda a população e que o
secretário de obras tem muita preocupação em questão de estrada vicinal, então deveria
ter um departamento responsável pela iluminação pública. Comenta sobre o
requerimento do colega vereador Lázaro Purcino e fala que como representantes do
povo, temos a obrigação de fiscalizar os recursos que são enviados ao Município de
Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador José Maria, que
faz os cumprimentos de rotina e diz que no sábado esteve em uma visita na Vila
Mendonça, juntamente com o Prefeito Adélio, o Secretário de Obras do Estado e alguns
vereadores e parabeniza o Presidente desta Casa pela solicitação feita da ponte sobre
o córrego Juruparana. Diz que na ocasião estenderam a visita até a Vila Bela Vista, onde
estiveram na quadra de esportes que está sendo construída e que a obra está bem
adiantada. Dando continuidade a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do
Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a situação precária
da iluminação pública do Setor Sul e diz que acíonou a rede Celpa para resolver a
questão do caminhão que bateu em poste colocando a população em risco. Fala que
quando terminar a sessão irá procurar o Prefeito para tratar de assuntos relacionados
com o Conselho Tutelar e a iluminação pública. Diz que a reforma do hospital já deveria
ter começado e devido a alguns imprevistos está atrasada, em vista disso irá marcar uma
reunião com o secretário de saúde afim de ficar por dentro da situação e assim poder
dar uma resposta a sociedade. Fala que a realização das sessões ordinárias sendo
realizada toda segunda feira agradou população, visto que ficam informados dos
assuntos do 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 sua última viagem a Belém, juntamente
com o Prefeito Adélio e o secretário de meio ambiente, onde foi busca uma emenda de
uma caminhonete para a secretaria de meio ambiente. Diz que na oportunidade solicitou
emenda parlamentar de uma ponte sobre o Rio Juruparana. Fala que a estrada vicinal
que liga o Município de Floresta do Araguaia ao Distrito de Bela Vista está em tramite
para passar a ser de reponsabilidade do Estado e como isso certamente será feito
pavimentação asfáltica e a construção das pontes de concreto. Manifesta satisfação
pelo secretário de obras do Estado ter cumprido a promessa feita de visitar o Município.
Fala que o Governado Simão Jatene tem demostrado grande admiração ao Prefeito
Adélio dos Santos e isso é importante para o Município. Fala que na ocasião participou
de uma reunião com a senhora Isabely, filha do Governador Simão Jatene para tratar de
assuntos referente a qualidade da pavimentação asfáltica que está sendo feito no
Município e o Prefeito Adélio tem cobrado que seja feito asfalto de qualidade. Comenta
sobre a construção do sistema de abastecimento de agua e parabeniza os colegas
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vereadores pelo requerimento colocado nesta sessão, solicitando esse projeto, pois
como representante do povo temos a obrigação de fiscalizar os recursos público.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o Projeto
de Lei n° 500/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, sendo o mesmo posto em votação e obtendo aprovação unânime.
Discussão em primeiro turno artigo por artigo o Projeto de Lei n° 501/2018, que autoriza
o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em
votação e obtendo aprovação unânime. Discussão em primeiro turno artigo por artigo
o Projeto de Lei n° 502/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de
seu património, sendo o mesmo colocado em votação e obtendo aprovação unânime.
Discussão em primeiro turno artigo por artigo o Projeto de Lei n° 503/2018, que autoriza
o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo colocado em
votação e obtendo aprovação unânime. Discussão em primeiro turno artigo por artigo
o Projeto de Lei n° 504/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de
seu património, sendo o mesmo colocado em votação e obtendo aprovação unânime.
Discussão em primeiro turno artigo por artigo o Projeto de Lei n° 505/2018, que autoriza
o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo colocado em
votação e obtendo aprovação unânime. Discussão em primeiro turno artigo por artigo
o Projeto de Lei n° 506/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de
seu património, sendo o mesmo posto em votação e obtendo aprovação unânime. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 1 2: 15 (doze horas e quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 02 de abril do corrente ano, no horário regimental. E para constar
eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1° Sepretário lavrei e assino a presente Ata, que
se achada conforme vai assinada por(minye pelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador, ĴU Í̂û í . Marcos djo.s..JReis Rocha 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Afencar ̂ L^jL^^>^ , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves dos
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