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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 18 DE FEVEREIRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09:15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 18 de fevereiro de 2019, 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 JOSÉ
MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA
1° Secretário e a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ, 2a Secretária, em
seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o
qual constatou a presença de dez 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 (91:1-3)
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 das correspondências recebidas
pela Câmara Municipal. Requerimento Verbal do Alécio da Costa Pessoa, o qual
requer cópia do convénio e contrato, firmado entre o Ministério de Desenvolvimento
Social e o Município de Floresta do Araguaia, do programa LAS- Lancha Assistência
Social, cópia do extrato da conta bancaria da Assistência Social, cópia das notas
fiscais e notas de empenho da Assistência Social, referente ao exercício financeiro de
2017 e 2018, o qual foi posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 001/2019, que dispõe sobre a fixação do
Calendário das Sessões Ordinárias para a Terceira Sessão Anual, da Sexta
Legislatura, da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia Estado do Pará. Leitura da
Resolução da Mesa Diretora n° 002/2019, que dispõe sobre a composição das
Comissões Permanentes para Terceira Sessão Anual, da Sexta Legislatura, da
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, Pará. Leitura das indicações n° 001/2018
a 007/2018, sendo todas postas em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, que
cumprimenta a todos e deseja que esse ano que se inicia seja um ano de melhorias
para o Município. Agradece o Senador Paulo Rocha pelas emendas parlamentares
que destinou para o Município e diz que essas emendas trarão inúmeros benefícios
para a população. Comenta sobre as denúncias que foram feitas a essa Casa de Leis
e diz que seu compromisso é com a população e que jamais irá apoiar o erro. Fala
que a denúncia será investigada e se for confirmado algum erro o culpado terá que
arcar com as consequências. Dando continuidade à sessão faz uso da a vereadora
Piquena Vital, a qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela
presença da população na Sessão Plenária. Diz que o papel do vereador é fiscalizar
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e que em muitos grupos de WhatsApp as pessoas comentam que os vereadores são
omissos e diz que não se sente assim, pois só árvores que dão bons frutos que levam
pedradas. Agradece o Prefeito por ter atendido seu pedido para recuperar a ponte da
região da Grota de Areia. Parabeniza o Gestor pela reforma e construção do muro da
escola Paullete Pranchon. Agradece os colegas vereadores Irmão Marquinhos e
António Luiz por ter colocado seu nome em suas indicações. Pede ao Secretário de
Obras, que proceda com a recuperação da iluminação pública na rua que vai para o
Ensino Médio. O próximo a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão,
a qual cumprimenta a todos e diz que o ano passado essa Casa montou uma
Comissão para visitar todas as escolas do Município, afim de ver de perto a situação
das instalações das escolas, onde foi detectado algumas demandas que foram
levados ao Secretário de Educação e manifesta satisfação por essas demandas
estarem sendo atendidas. Fala que é muito difícil agradar a todos, pois nem mesmo
Jesus Cristo conseguiu agradar a todos e que enquanto tiver vida irá lutar pelo bem
do Município. Diz que pela primeira vez em seu terceiro mandato tem um Deputado
Federal de seu partido e acredita que isso solicitará para angariar recursos para o
Município. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha,
o qual faz os cumprimentos de rotina e faz um requerimento verbal para que as
Sessões plenárias sejam realizadas as dezenove horas. Diz que acha o recesso
parlamentar desta Casa muito longe e que gostaria que diminuísse, pois acredita que
prejudica no desenvolvimento doa trabalhos dos vereadores. Discorre sobre a Rede
Celpa e diz que está com uma guerra travado com essa empresa visando melhorias
no atendimento ao cliente. Comenta sobre iluminação pública e fala que a população
vem sofrendo inúmeros transtornos devido à falta da iluminação nas vias públicas.
Discorre sobre as reformas que foram feitas em algumas escolas e parabeniza o
Secretário de Educação pelo trabalho que vem realizando a frente da secretaria.
Discorre sobre a indicação do colega vereador António Luiz, que solicita o Poder
Executivo para destinar um trator para a região da Vila Ametista e pede ao Gestor que
atenda tal indicação. Comenta sobre as denúncias protocoladas nessa Casa de Leis
e fala que as denúncias serão investigadas. O Presidente suspende a Sessão para
fazer uma reunião com os vereadores afim de discutirem a respeito do requerimento
do vereador Borrachinha. Volta a fazer uso da palavra o vereador Borrachinha e diz
que retira seu requerimento levando em consideração a ausência do colega vereador
Nonato Alves. Faz a parte o Presidente José Maria parabeniza o colega vereador
Borrachinha pela atitude. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra faz uso da
palavra o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta
satisfação pelo retorno aos trabalhos nessa Casa de Leis. Discorre sobre as
denúncias e diz que essa Casa com certeza irá cumprir com seu dever e se for
detectado irregularidades essa Casa irá tomar as devidas providências. Comenta
sobre as indicações de sua autoria e diz que os vereadores do Partido Social Cristão
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ganhou um trator da Deputada Júlia Marinho, o qual foi solicitado verbalmente ao
Prefeito que fosse destinado a região da Ametista e não fomos atendidos, pois o
mesmo foi destinado para outra região e nem mesmo convidados para a entrega do
trator os vereadores do PSC foram, no entanto acredita que o Gestor irá atender sua
indicação solicitando que destine um trator para a região da Vila Ametista, bem como
a indicação solicitando a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sorriso
do Araguaia, no Distrito de Bela Vista. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a presença da
população na Sessão. Discorre sobre as denúncias apresentadas a essa Casa e fala
que a população deseja que a Câmara de Vereadores apresente clareza dos fatos e
fala que o primeiro passo foi dado com o requerimento de sua autoria solicitando cópia
de documentação referente a denúncia e agradece os colegas vereadores pelo apoio
na aprovação. Comenta sobre a denúncia feita pelo SINTEPP, referente a merenda
escolar e diz que em vários grupos de WhatsApp é criticado por ter retirado o
requerimento solicitando a Criação de uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito,
para investigar a denúncia e diz que todos os vereadores desta Casa têm o mesmo
direito, então qualquer outro vereador poderia ter colocado o requerimento. Diz que
se for formar uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito terá que obter resultados.
Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que para formar uma CPI- Comissão
Parlamentar de Inquérito e preciso estarem preparados para obter resultados. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a
todos e manifesta satisfação pelo retorno aos trabalhos nessa Casa de Leis e fala que
os vereadores não param de trabalhar durante esse período. Comenta sobre as
denúncias e diz que se houver culpados terão que arcar com as consequências de
seus erros. Parabeniza o Secretário de Educação pelo bom trabalho que vem
realizando na secretaria. Discorre sobre as indicações de sua autoria e agradece ao
Gestor pelo esforço em atender as indicações dos vereadores. Diz que seu objetivo
como vereador é defender os direitos da população. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Irmão Renato, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece o Secretário de Obras por ter atendido a indicações de sua autoria
solicitando a recuperação de alguns bueiros. Discorre sobre seu trabalho na Polícia
Militar e fala que se sente feliz realizado um bom trabalho apesar das dificuldades. Diz
que em seu ponto de vista todos os Prefeitos de Floresta do Araguaia fizeram algo de
bom. Fala que jamais irá apoiar irregularidade de qualquer natureza, no entanto é
preciso ter cautela para não prejudicar alguém por agir por impulso. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11:
37 (onze horas e trinta e sete minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 25 de fevereiro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido
o prazo regimental o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra a senhora
Rosanía de Oliveira, a qual faz os cumprimentos de rotina e convida a população

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



r
Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Página 4 de 4

para participar de uma reunião para tratar de assuntos referentes ao primeiro leilão
que acontecerá em Floresta do Araguaia para arrecadar fundos para o Hospital de
Câncer de Barretos, no dia 20 do corrente mês, no Plenário José Pereira Barbosa, as
dezenove horas. Em seguida o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra
o senhor Edison Odilon, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que a Câmara
de Vereadores tem a obrigação de fiscalizar os recursos públicos e que a população
está fazendo o serviço que é dos vereadores fazer, que é investigar irregularidades.
Fala que veio a esta Casa cobrar uma atitude desta Casa referente a situação precária
da água da Vila Mendonça, bem como sobre a iluminação pública que a população
paga e não usufrui e a casa de professores da Vila Mendonça que foi vendida. Faz a
parte o vereador Borrachinha e parabeniza o senhor Edison Odilon por suas
colocações e fala que todas as demandas apresentadas pelo senhor Edison já
deveriam ter sido resolvidas pelo Executivo a muito tempo e que essa Casa irá tomar
as devidas providências. Faz a parte o vereador Irmão Renato e parabeniza o senhor
Edison Odilon pela coragem de vim a esta Casa expor essas situações e manifesta
gratidão ao senhor Edison por defender os direitos da população. Faz a parte o
vereador António Luiz e parabeniza o senhor Edison Odilon por ter vindo e está Casa
expor essas questões. Dando continuidade à sessão o Presidente convida para fazer
uso da palavra o senhor Aurino Ribeiro, o qual cumprimenta a todos e agradece ao
vereador Borrachinha pelo compromisso que tem com a população. Comenta sobre a
denúncia que protocolou nesta Casa e diz que a população acionou os vereadores
para fiscalizem os recursos públicos e eles precisam dar uma resposta a população.
Discorre sobre a denúncia feita pelo SINTEPP, que não foi investigada por essa Casa
e que a obrigação de fiscalizar não é só dos vereadores do Partido Social Cristão e
sim de todos os vereadores, pois todos os vereadores tem o direito de entrar com um
requerimento para criação de uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito. Fala que
todos as Secretarias do Município estão passando inúmeras dificuldades e em seu
ponto de vista o Município está uma calamidade. E para constar eu vereador Marcos
dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme
vai assinada por mim e pçtôj decais membrosAdãrMesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, • --"WT l Marcos doj$/ R l̂s Rocha 1°. Secretário,

Presidente, VereadorVereador José Maria "Lima
Edna Maria Canuto de Sá
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