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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2017. ÁS 19:45 HS.

As 19: 45 hs (dezenove horas e quarenta e cinco minutos) do dia 29 de setembro
de 2017, no Galpão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus SIADSETA.PA/MT,
na Vila Ametista, neste Município de Floresta do - Estado do Pará, reuniu-se os
vereadores, em Sessão Itinerante, sob a presidência do vereador RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA
DOS SANTOS 1° Secretário, e a vereador 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 (34:7,8) 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 e votação e em seguida
aprovada por unanimidade. Leituras das indicações n° 054/17 a 063/17, sendo
todas colocados em discussão e após serem discutidas pelos vereadores foram
postas e votação e sendo todas aprovadas por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Joaquim Fiscal, o qual faz os cumprimentos de rotina
e diz que falar em Vila ametista e sem falar nos colegas vereadores António Luiz
e Renato é difícil, pois ambos se empenham arduamente pelo bem desta Vila, no
entanto irá destacar o empenho do colega vereador António Luiz, pois todas as
viagens que fez a Belém foi acompanhado do nobre vereador e em todos os
gabinetes que chegávamos ele levava a demanda da Vila Ametista. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz
os cumprimentos de rotina e parabeniza o Prefeito Adélio por estar presente a
essa sessão itinerante. Discorre sobre a luta dos vereadores António Luiz e Irmão
Renato pela luta pela Vila Ametista. Fala que que semana passada esteve em
Belém, juntamente com os colegas vereadores António Luiz, Joaquim Fiscal e
Borrachinha, onde tivermos a alegria de uma grande conquista para a Vila
Ametista, a troca do postiameto de energia. Parabeniza o Prefeito Adélio pelo
apoio a essa Casa Legislativa e diz que a população ganha muito mais quando o
Executivo e o Legislativo trabalham em união, o que está acontecendo nessa
Legislatura. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e pergunta ao vereador
Alécio se na legislatura passada era feito indicações com o nome de todos os
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vereadores. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio e diz que era feito com
nome de três ou quatro. Diz que em sua viagem a Belém também teve a
oportunidade de estar no gabinete do Vice-governador, Governador em exercício,
o senhor Zequinha Marinho, solicitando uma viatura para a Policia Militar da vila
Ametista e ficou garantido que até o mês de janeiro essa viatura será entregue
para servi também as Vilas Bela Vista e Vila Mendonça. Comenta sobre o PNHR-
Plano de Habitação Rural e fala que o colega vereador António Luiz se empenhou
muito por esse benefício. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e se coloca à disposição para
ajudar no que for necessário e parabeniza os vereadores António Luiz e Irmão
Renato pelo carinho com a população da Vila Ametista. Discorre sobre as
indicações dos colegas vereadores e os parabenizam pela preocupação.
Manifesta satisfação pela presença da população a essa sessão. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que
cumprimenta a todos e parabeniza os colegas vereadores pela união. Agradece o
Executivo pelo belíssimo trabalho prestado. Diz que como fiscais de povo
devemos realizar o nosso trabalho com transparência. Fala que o vereador deve
trabalhar para todo o Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e fala que o mais importante
nessa sessão itinerante é o povo e agradece a todos e pela presença. Comenta
sobre as indicações apresentadas na sessão de hoje e pede ao Executivo
agilidade em atender a indicação solicitando a recuperação da estrada vicinal que
sai da Vila Ametista até Vila Gorgulho devido a sua urgência. Faz uma indicação
verbal, solicitando a recuperação da estrada vicinal da vaca preta. Agradece o
Executivo por ter disponibilizado um transformador para a Igreja Evangélica da
Vila ametista durante a festa da mesma para que pudesse utilizar a aparelhagem
de som. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que quando esteve em Belém,
na reunião com o diretor a Celpa, relatando a situação do postiamento de energia
da Vila ametista e Vila 41 o colega vereador António Luiz insistiu em mostrar o
documentário feito pela ASCOM e quando o diretor viu o vídeo se sensibilizou e
já providenciou o necessário para resolver a situação. Volta a fazer uso da palavra
o vereador Nonato Alves e fala que agora é torcer para que a rede Celpa cumpra
seu dever e se a mesma não cumprir seu dever solicita a o Poder Executivo para
disponibilizar um transformador para atender a demanda da escola e postinho de
saúde da Vila Ametista, pois alguns trabalhos estão sendo prejudicados por falta
de uma energia de qualidade. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra a
vereadora Piquena Vital, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a
importância das sessões itinerante para que a população tenha conhecimento dos
trabalhos realizados pelos vereadores. Parabeniza os colegas vereadores pelas
suas indicações e diz que acredita que o Executivo irá olhar com carinhos para
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essas demandas apresentadas pelos colegas vereadores. Diz que a cada
mandato o colega vereador António Luiz aumenta o seu número de votos na Vila
Ametista demonstrando assim que seu esforço está sendo reconhecido. Diz que
os colegas vereadores irmão Renato e Nonato Alves também tem se empenhando
em buscar melhorias para a Vila Ametista. Comenta sobre as visitas dos
vereadores nas escolas e diz que as demandas que foram expostas já estão
sendo resolvidas. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do
Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela a
realização dessa sessão itinerante. Parabeniza a população da Vila Ametista, pois
tem dois representantes atuantes. Diz que ganhar para vereador é mais difícil do
que para Prefeito, pois são onze vagas disputadas por cem candidatos e é uma
hora está entre esses onze e poder lutar em prol da população. Comenta sobre
a visita dos deputados Cássio Andrade e Sidney Rosa de seu partido ao Município
que colocou uma emenda parlamentar de uma ambulância. Diz que como
representantes do povo temos o dever e a obrigação de zelar pelo bem do
município e está determinada a cumprir o seu papel. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e diz que
é com prazer que exerce o trabalho de representante do povo e seu foco sempre
é a Vila Ametista. Discorre sobre que a viatura para o departamento de polícia
que será destinado para a Vila Ametista devido a localidade que é próximo tanto
a Vila Bela Vista como a Vila Mendonça assim poderão atender a demanda
dessas localidades. Comenta sobre a situação da energia das Vilas Ametista e
São Vicente e agradece o Prefeito por ter cedido a equipe da ASCOM para fazer
o documentário que foi de extrema importância para que seja resolvido a situação
e as obras já foram iniciadas. Solicita agilidade do Poder Executivo agilidade em
atender a demanda do município em recuperação de estrada vicinal. Discorre
sobre as viagens dos parlamentares a Belém e diz que essas viagens são muito
desgastantes, porem é necessário para buscar melhorias para o Município. Fala
que sempre procurar horar o voto de confiança da população fazendo o seu
melhor. 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 diz que as viagens dos parlamentares a Belém que
são sempre em busca de melhorias para o Município. Fala que em sua última
viagem a Belém esteve em uma reunião o Secretario da Eletronorte levando a
demanda de energia do Município, pois o programa luz para todos está findando
e há muitas pessoas que ainda não foram atendidas pelo programa. Discorre
sobre emendas parlamentares que conseguiu par ao Município e cita-as. Comenta
sobre o Poder Executivo e diz que em apenas nove meses de mandato já atendeu
a demanda de vários anos e com recursos próprios. Diz que o papel do vereador
é fiscalizar o recurso público e fazemos muito mais, pois sentimos amor ao
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próximo. ORDEM DO DIA. Iniciando com discussão em segundo turno, de forma
global o projeto de lei n° 486/17, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, logo após ser discutido pelos vereadores o mesmo foi
posto em votação em segundo turno, de forma global e aprovado por
unanimidade. Discussão em segundo turno, de forma global o projeto de lei n°
487/17, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património,
logo após ser discutido pelos vereadores o mesmo foi posto em votação em
segundo turno, de forma global e aprovado por unanimidade. Discussão em
primeiro turno, de forma global o projeto de lei n° 488/17, que autoriza o Poder
Executivo a alienar bem imóvel de seu património, logo após ser discutido pelos
vereadores o mesmo foi posto em votação em segundo turno, de forma global e
aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 22:25 (vinte e duas horas e
vinte e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 24 de outubro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor Presidente convida o senhor Adim, que cumprimenta a todos
e agradece aos vereadores pelo carinho dos vereadores pela Vila ametista, bem
como pela preocupação com as necessidades da população da região e fala que
há também de melhorar o atendimento odontológico no postinho de saúde e
providenciar um balão de oxigénio, bem como de providenciar um local adequado
para o destino de lixo. Faz a parte o vereador irmão Renato e fala que é muito
importante a participação da população, pois conhece como ninguém as
necessidades. Em seguida o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra
o Prefeito Municipal Adélio dos Santos, o qual cumprimenta a todos e parabeniza
o Poder Legislativo pela iniciativa de fazer essa Sessão Itinerante. Diz que seu
trabalho como Executivo do Município está apenas começando e acredita que irá
realizar um bom trabalho no Município, pois está trabalhando em união com o
Legislativo e onde há união há sucesso. Fala que enfrentou muita dificuldade no
início do mandato em questão dos maquinários, pois estavam quase todos com
defeito, sem condições de uso, o que felizmente já foi resolvido facilitando muito
os trabalhos. Comenta sobre a situação da energia elétrica das vilas e agradece
aos vereadores pela preocupação com esse problema e fala que acredita que
esse problema em breve será resolvido. Fala que foi resolvido o problema de agua
da Vila Piaçaba que há mais de vinte anos afligia a população dessa região.
Discorres obre a questão das estradas vicinais e fala que irá fazer o possível para
resolver esse problema o mais rápido possível. Fala que apesar do repasse do
Municio ter caído 40% (quarenta por cento), está tentando fazer o máximo para
um bom trabalho, realizando os pagamentos em dia e está tentando oferecer o
seu melhor para Floresta do Araguaia. Em seguida o senhor Presidente convida
para fazer uso da palavra o senhor Benedito, o qual cumprimenta a todos e
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agradece a todos os vereadores pela visita a Vila, o vereador António Luiz por ser
um defensor do povo dessa região e o Prefeito Adélio do Santos pela perfuração
de um poço semi-artesiano próximo a sua casa, pois o mesmo tem sido de muita
ajuda. E para constar eu vereador António Luiz Moreira dos Santos, 1° Secretário
lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e
pelosj.dejnais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

<2 ĵWt̂ r_ -̂-r- António LuizJWoreir^dos Santos 1°. Secretário, Vereador
Renato Pereira de Mencar^—Mi^^^é^ , Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves dos Santos 2°.Secretário. ************
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