
Estado do Pará Página 1 de 3
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 25 DE ABRIL DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 25 de abril de 2017, 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 ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS
SANTOS 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
ao segundo secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos
(40:1) 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° 026/17 e 027/17, do
vereador Irmão Marquinhos, sendo ambas postas em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. Indicação n° 028/17, de autoria do vereador Nonato
Alves, a qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Dando continuidade à Sessão e lindo a indicação n° 029, do vereador António Luiz,
sendo a mesma posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade.
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Gilmair da Cruz, "Borrachinha", o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua viagem a Belém, onde esteve
participando de uma reunião com lideranças do Partido Social Cristão-PSC, bem
como buscando melhorias para o Município de floresta do Araguaia, principalmente
na areia da saúde. Comenta que na Gestão anterior havia muitas críticas na areia da
saúde e que na Gestão atual não está sendo diferente e que como parlamentar tem a
obrigação de estar cobrando explicações e soluções do Executivo nesse sentido, para
que juntos possamos solucionar o problema e cita o exemplo do aparelho de raio-x
que já está a algum tempo sem funcionar. Discorre sobre a iluminação publica e diz
que na sessão anterior os colegas vereadores Irmão Marquinhos e a vereadora Edna
do Fernandão bateu muito nessa tecla. Fala que essa é uma questão de segurança
pública, visto que com as ruas às escuras facilita a ação dos marginais. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do colega vereador Borrachinha
sobre a situação da saúde e diz que acredita que o processo de licitação está sendo
concluído e fala que a licitação é muito importante, pois para fazer compras acima de
8.000,00(oito mil reais por ano é necessário licitação e como é do conhecimento de
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todos esse valor é insuficiente para atender a demanda do Município e acaba
deixando muito a desejar, em vista disso espera que a Gestão resolva essa situação
o mais rápido possível. Discorre sobre o aparelho de rio-x e diz que o Hospital
Municipal tem dois aparelhos de raio-x desde da Gestão passada, inclusive tem um
que ainda não foi instalado e está preste a perder a garantia, sem ter nenhum
funcionado, o que tem deixando a população insatisfeita. Diz que outro problema que
a população vem enfrentando na areia da saúde é a dificuldade em marcar consultas
medicas. O próximo a fazer uso da palavra é a vereadora Piquena Vital, que
cumprimenta a todos e diz que saúde é uma questão vital e o aparelho de raio-x é de
extrema importância, pois o número de acidentes no Município é muito alto e não
podemos deixar esses pacientes à mercê de sua própria sorte. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e
parabeniza o Executivo pela iniciativa de ter realizado a festa do aniversário de
Floresta do Araguaia e diz que a festa teve algumas falhas, mais acredita que no
próximo ano isso será corrigido. Diz que por uma falha do chefe de gabinete do
Prefeito não foi enviado convite para os vereador, o convite foi enviado apenas para
o Presidente da Câmara e pede desculpas aos colegas vereadores em nome do
Partido. Discorre sobrea saúde e diz que a situação é grave, não por causa dos
funcionários, mais devido à falta de organização, não apenas no Município, mais a
nível Nacional. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que a situação é realmente
crítica e cita a grande dificuldade em fazer cirurgias, como de hérnia e vesícula. Volta
a fazer uso da palavra o vereador Nonato Alves e diz que está chegando o tempo de
se fazer novas escolas de nossos representante e a hora de ver quem realmente está
comprometido com o nosso povo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso dos colegas
vereadores e diz que a situação da saúde no País é de crise. Diz que esteve
conversando com o Secretário de Saúde e foi informado que a licitação será concluída
ainda nessa semana e que espera que o Secretario resolvesse essa situação o mais
rápido possível e sugere uma reunião com o Secretario para termos conhecimento da
real situação. Fala que apesar de ser da base do Executivo jamais irá fechar os olhos
para o errado. Comenta sobre a iluminação pública e fala que está com vergonha de
passar na Vila Piaçaba, pois a situação está realmente precária. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina
e diz que frequentemente está fazendo visitas na zona rural trazendo a demanda
dessas regiões ao conhecimento do Executivo e cita a situação da Vila Escolinha que
está precisando urgentemente iluminação pública, pois a Vila está totalmente às
escuras e a perfuração de um poço semi-artesiano, visto que a referida vila possui
apenas um poço para abastecer toda a vila e não é suficiente para atender todos os
moradores localidade. Discorre sobre a saúde e diz que a saúde deve ser prioridade
de qualquer governo e que como representante do povo está lutando por melhorias.
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Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que faz os
cumprimentos de rotina e diz que se sente horando em poder contribuir por melhorias
para Floresta do Araguaia e diz que recentemente esteve em Belém em busca de
recursos para o Município e cita algumas demandas que foram levadas aos
Deputados e ao Vice Governador Zequinha Marinho. Comenta sobre a indicação de
sua autoria solicitando a construção da ponte sobre o rio Juruparana e diz que essa
ponte está quebrada a bastante tempo dificultando muito a vida de seus usuários e
solicita ao Executivo que olhe com carinho para tal indicação. Discorre sobre
iluminação pública e solicita ao Poder Executivo que providencie essa recuperação o
mais rápido possível. Diz que esteve na Celpa protocolando um oficio, solicitando a
implantação de postes de concreto nas Vilas, pois a maioria da Vilas do Município é
feito o postiamento de madeira, inclusive na Vila Ametista o poste de alta tensão é de
madeira correndo o risco de causar um serio acidente. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer
uso da palavra, o vereador Renato de Alencar, faz os cumprimentos de rotina e diz
que foi eleito pelo povo e estará sempre defendo os interesse da população. Agradece
ao Executivo por ter resgatado a tradição de comemorar o aniversário da cidade.
Agradece o Prefeito Adélio por ter providenciado a recuperação da estrada vicinal que
liga o Município a Vila Bela Vista, mesmo no período chuvoso. Fala que esteve em
Belém buscando emendas parlamentares para o Município de Floresta do Araguaia e
diz que teve bom êxito na viagem e cita algumas emendas parlamentares que
conseguiu. Fala que a luta é árdua, porem luta incansavelmente em prol da população.
Discorre sobre a educação e parabeniza o Secretário de Educação o senhor Valnei
pelo trabalho que está sendo realizado, pois realmente não está sendo fácil, pois a
quantidade de alunos aumentou e o recuso diminuiu. Fala que teve corte no repasse
da saúde, então devemos unir forças para o bem do povo de Floresta do Araguaia. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 41 (dez horas quarenta e um minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão ordinária dia 26 de abril do corrente ano, no horário regimental. 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 pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, , António

dos Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
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