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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 01 de Outubro 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 (6:33)
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 Ato da Mesa Diretora n°
001/2018. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, o qual cumprimenta
a todos e manifesta satisfação por ser um representante da população nesta Casa de
Leis. Diz que os moradores das casas populares passaram por uma dificuldade com
falta de água devido a bomba do poço ter queimada é ter demorado quase uma semana
para ser arrumando e fala diante dessas situações o Executivo deveria agir com mais
agilidade, pois água é vida. Diz que o Executivo deveria ter bombas de reservas e se
coloca a disposição para ajudar no que for possível e convida os colegas vereadores
para participar de uma reunião com a senhora Adriana responsável pela empresa que
ganhou a licitação de transporte escolar afim de resolver essa questão. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta
a todos e fala que o transporte escolar foi bastante debatido na sessão anterior é hoje
haverá uma reunião com a senhora Adriana afim de esclarecer algumas questões,
visando melhorar esse serviço. Discorre sobre a campanha eleitoral e pede a população
que análise bem em quem irão depositar seu voto de confiança e diz que a cidade está
passando por uma crise nunca antes Vista, pois conhece pessoas que estão tendo
dificuldades em conseguir o alimento para suas famílias, entre outras dificuldades que
a população vem enfrentando, principalmente em questão de saúde. Diz que os
vereadores sofrem, pois tem boa vontade para ajudar a população, porém o poder é
limitado. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que faz os
cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com o resultado das eleições e diz
que tem percebido sentimentos de ódio na política e acredita que esse não é o caminho
para fazer mudanças, além de ameaçar a democracia. Discorre sobre emendas
parlamentares e agradece o Senador Paulo Rocha, os Deputados Dirceu Ten Caten e

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 3

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

Zé Geraldo pelo esforço em destinar recursos para o município de Floresta do Araguaia.
Pede a população que escolha candidatos que olham para os menos favorecidos.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão, a
qual cumprimenta a todos e manifesta pesar pelo falecimento da Senhora Ana Maria
do Novim e fala que Floresta do Araguaia perdeu uma mulher admirável e pede a todos
que façam um minuto de silêncio em memória da mesma. Discorre sobre as eleições
que acontecerá no próximo domingo e fala que estamos vivendo um momento difícil na
política, pois a população está desacreditada. Diz que está apoiando o Deputado
Cássio Andrade, pois ele sempre mostrou ser parceiro do nosso município e pede a
população que depositam seu voto em pessoas que tem compromisso com a
população, pois os políticos não são donos dos recursos, são apenas administradores.
Agradece a Câmara pela boa recepção feita a sua irmã e seu sobrinho. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de
rotina e diz que a população merece respeito e se coloca à disposição para ajudar no
que for possível. Fala que seu desejo é a felicidade da população com uma
Administração de qualidade. Diz que o atual Presidente do Brasil tem feito uma péssima
administração e a sociedade tem sofrido as consequências e infelizmente não temos
como saber qual candidato irá fazer uma boa administração. Fala que o Deputado
Arnaldo Jordy encaminhou algumas emendas parlamentares para o município e isso
mostra compromisso com nossa cidade. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz
que o Deputado Arnaldo Jordy destinou recurso para construção de um necrotério no
terreno do Hospital Municipal. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos e parabeniza os colegas vereadores que conseguiram emendas
parlamentares para o nosso município através de seus deputados. Discorre sobre a
saúde e pede aos governantes que priorize essa área de extrema importância para a
população. Agradece o secretário de obras pela agilidade em atender a indicação de
sua autoria. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves,
que cumprimenta a todos e fala que os componentes do grupo de Whatsapp, Filhos de
Floresta são pessoas que querem o bem da Cidade, pois suas críticas são construtivas
e que as redes sociais quando bem usadas beneficia a população. Diz que quem está
na política precisa saber conviver com críticas e elogios. Discorre sobre a reta final das
eleições e pede aos eleitores que votem com responsabilidade, em candidatos que
tenham compromisso com a população, pois o nosso voto tem o poder de mudar o
País, tanta para melhor como para pior. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que logo após a sessão
acontecerá uma reunião com a senhora Adriana, afim de resolvermos a questão do
transporte escolar, pois essa situação não pode continuar da forma que está visto que
os alunos estão sendo prejudicados. Comenta sobre a crise política e diz que as vezes
se sente envergonhado por fazer parte da política e que agora é o momento de escolher
bem seus representantes, pois precisamos de governantes que realmente trabalham
em prol da população. Diz que a Deputada Júlia Marinho tem se mostrado parceira de
Floresta do Araguaia e menciona algumas emendas parlamentares que a deputada
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destinou para o município e parabeniza todos os Deputados que destinaram recursos
para Floresta do Araguaia. Comenta sobre a reforma do Hospital Municipal e fala que
a obra está muito lenta e se continuar da forma que está essa Casa terá que tomar
providências, pois o prazo de entrega já fundando e ainda tem muito serviço a ser feito.
Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário, pois
é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Irmão Renato, que faz os cumprimentos
de rotina e manifesta satisfação pelo falo da população acompanhar a sessão pela
Rádio Dabar FM. Agradece o Executivo pela agilidade em resolver a questão da água
nas casas populares, bem como pela recuperação de uma ponte na região da Bela
Vista. Discorre sobre as eleições e fala que como parlamentares devemos respeitar as
diferentes opiniões da população é que apenas Deus tem o poder de julgar as pessoas.
Diz que toda a população deve horar pedindo sabedoria a Deus para escolher o que
for melhor para o País, pois o ser humano é muito falho e infelizmente já presenciou
algumas vezes pessoas inocentes serem condenados. Diz que não devemos interpelar
a Bíblia apenas com um versículo e que Deus ama os pecadores, porém odeia o
pecado. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada pjfcnmirn)e pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador AjuCHQ^W Marcos
dos J$s$Si—Rooha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
2a Secretário ********************************************************
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