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

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 24 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
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 Mateus (6:24) declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do
Regimento Interno, continuando solicitou do 1° Secretário a leitura das matérias constantes
d° 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 n° 515/2018,
que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2019, o
qual foi encaminhado para a comissão de finanças e orçamentos. Leitura das indicações n°
081/2018 e n° 082/2018, sendo ambas colocadas em discussão e votação e sendo
aprovadas por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, o qual
faz os cumprimentos de rotina e agradece o Secretário de Obras pela parceria e
companheirismo, sempre atendendo os vereadores na medida do possível e diz que a
população ganha muito com essa parceria. Diz que a principal demanda do Município no
momento são estradas vicinais, pois afeta diretamente a população de várias formas e por
isso o Executivo precisa priorizar esse serviço. Fala que uma alternativa para a as pontes
danificadas é a substituição das mesmas por bueiros, pois nossa região não dispõe de
madeira para proceder com a recuperação das pontes e justifica sua ausência na sessão
anterior. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão,
a qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre o surto de calazar e fala que o
Secretario de Saúde e a Vigilância Sanitária estão tomando as devidas providencias afim de
resolver esse problema que tem sido motivo de preocupação para a população em geral.
Discorre sobre a demanda em recuperação de ponte do Município e fala que uma alternativa
bem-sucedida é proceder com a substituição de pontes por bueiros. Diz que o Município tem
mais de três mil quilómetros de estradas vicinais e essas estradas precisam está em boas
condições de trafegabilidade, pois os produtores de abacaxi precisam escoar suas
produções. Discorre sobre a campanha política e diz que agora é a hora do povo analisar
bem os candidatos e depositarem seu voto nos candidatos que realmente tem compromisso
com nossa Cidade. Agradece a presença de sua irmã e seu sobrinho na sessão plenária e
diz que se sente horada com essa visita. A próximo a fazer uso da palavra é a vereadora
Piquena Vital, a qual cumprimenta a todos e agradece aos colegas vereadores pela
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aprovação das indicações de sua autoria. Convida os colegas vereadores para voltarem a
fazer visitas nas escolas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o
qual cumprimenta a todos e diz que está em uma luta, juntamente com a colega vereadora
Piquena Vital para reabrir a escola da Vila Matão, pois sua demanda é grande com dois
ônibus cheio de crianças todos os dias. Faz a parte a vereadora Piquena Vital e fala que a
população da Vila matão estão revoltados com o fechamento da escola e que irá se reunir
com o Secretário de Educação, afim de tentar resolver essa situação. Faz a parte o vereador
Irmão Renato e diz que devemos unir forças para resolver essa questão e que os colegas
vereadores tem seu total apoio. Faz a parte o vereador Borrachinha e fala que o programa
do governo Federal caminho da escola, foi um retrocesso do governo, pois tem prejudicado
muito as crianças e não tem funcionado como deveria. Volta a faze uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa e fala que os moradores da Vila Matão almejam a titularização da areia, pois
frenquentimente os proprietários da Terra, onde está localizado a Vila pressionaram os
moradores com esse assunto e que outro pendência que deve ser resolvida o mais rápido
possível que o Município responsável pela Vila seja Floresta. Faz a parte a vereadora
Piquena Vital e fala que já foi feiro reunião com a atual Gestão afim de resolver a questão da
titularização do terreno da Vila e sugere que seja feito outra reunião como o Executivo afim
de resolver essa questão. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que
já passou da hora de resolver a questão e o que está ao seu alcance fazer como vereador é
cobrar providencias do Poder Executivo. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e se coloca à disposição para
ajudar no que for possível. Discorre sobre o transporte escolar e fala que a empresa que
ganhou a licitação está agindo com irresponsabilidade, pois tem agindo como se não tivesse
autoridade no município. Fala que convidou a empresa para participar de uma reunião hoje
depois da sessão e a mesma passou mensagem dizendo que não poderá vim. Faz a parte
a vereadora Edna do Fernandão é fala que a maneira como essa empresa está agindo cabe
processo. Volta a fazer uso da palavra o vereador Borrachinha e convida os colegas
vereadores para participarem de uma reunião, afim de resolver essa questão. Faz a parte o
vereador Lázaro Purcino e fala que a situação do transporte escolar no município está
insustentável, pois tem vários alunos que estão perdendo aula e o município deveria agir
com mais seriedade essa situação. Volta a fazer uso da palavra o vereador Borrachinha e
pede aos colegas vereadores que formam uma comissão para solicitar o escritório da Rede
Celpa no município. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela presença da
população na sessão. Parabeniza os colegas vereadores por suas colocações e comenta
sobre a situação dos moradores da Vila Matão e diz que essa situação já deveria ter sido
resolvida. Fala que frequentemente recebe cobranças no sentido de desmembrar a Vila
Matão, bem como a desativação da escola que desagradou muito os moradores. Diz que foi
entregue algumas centrais de ar para a escola do Distrito de Bela Vista a mais de seis meses
e até o presente momento não foram instalados e solicita a instalação dessas centrais o mais
rápido possível. Faz a parte o vereador Borrachinha e diz que o motivo as centrais não ter
sido instaladas é a péssima qualidade da energia elétrica que é insuficiente para o
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funcionamento das mesmas. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e
diz que segundo informações da proprietária da empresa responsável pelo transporte escolar
está pago até o mês de julho, estando pendentes os meses de agosto e setembro e que se
essa empresa não cumprir com suas responsabilidades a Prefeitura tem total autonomia para
quebrar o contrato. 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 comenta sobre a Rede Celpa e fala que devemos agir afim de
resolver algumas questões que estão acontecendo no município. Diz que o Município de Rio
Maria nunca deu assistência para a Vila Matão e agora quer que a Vila seja de seu Município.
Comenta sobre a empresa que ganhou a licitação do transporte escolar e fala que o
Executivo precisa tomar providências com urgência. Fala que segundo a Constituição
Federal o professor que tem ir até o aluno e não o contrário como vem acontecendo e que
os gestores distorcem o projeto do governo federal caminho da escola, pois esses ônibus
eram para levar os alunos para as escolas em suas localidades e não para a sede do
município como vem acontecendo, o que acaba causando inúmeras problemas como os que
estão acontecendo no nosso município. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e faz um
requerimento verbal para o professor Domingos fazer uso da palavra, o qual é posto em
discussão e votação e aprovado por unanimidade. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida o Domingos Barros Oliveira para fazer uso da tribuna livre, o qual
cumprimenta a todos e Domingos e agradece pela oportunidade. Discorre sobre os objetos
do Sintepp e fala que esse sindicato tem o compromisso de lutar por uma educação de
qualidade. Comenta sobre uma pesquisa feita pelo IBGE referente ao índice de educação
da população Brasileira que são preocupantes. Diz que infelizmente a educação não está
sendo valorizada no País e pede a ajuda dos parlamentares para mudar essa triste história
no nosso Município. Fala que o transporte escolar do município está uma calamidade e não
podemos mais aturar essa situação, pois os alunos os estão sendo prejudicados, correndo o
risco de serem reprovados por motivo de faltas as aulas. E para constar eu vereador Marcos dos
Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mijne\pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador yMõî t , Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alencs^ ĵ̂ L^^»^ Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
dos Santos ^~7%f$} 2a Secretário ************************************************
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