
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 1a SESSÃO ORDINRIA DO 2° PERODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 05 DE AGOSTO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 05 de agosto 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 vereador 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 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 Salmos (61:1,2) 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. Leitura do Veto Total ao Projetode Lei n° 001/201 9, de 22 de fevereiro
de 2019, que dispõe sobre emenda aos artigos 2° e 3° da Lei n° 091/2002, logo após o
mesmo foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre o Veto Total do Projeto de Lei 001/2019, que dispõe sobre emenda
aos artigos 2 e 3 da Lei Municipal 091/2002 e fala que a cobrança da contribuição de
iluminação pública na zona rural é injusta e essa Casa precisa resolver a situação o
mais rápido possível. Diz que no dia vinte e três de julho era pra acontecer a licitação
para a Cooperativa para fazer o transporte de leite e como nenhuma empresas quis
concorrer não houve a licitação e acredita que pra isso acontecer o valor do caminhão
deve estar abaixo do preço de mercado que foi estipulado pela SUDAN. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Marcos dos Reis Rocha, que cumprimenta a todos
e diz que a Sessão não está sendo transmitida devido problemas técnicos no
transmissor da rádio. Fala que o assessor do ex-deputado Arnaldo Jordy entrou em
contato passando a situação das emendas parlamentares destinadas para Floresta do
Araguaia, pois mesmo depois de perder as eleições continua preocupado em ajudar o
Estado do Pará. Comenta sobre o Hospital Municipal e diz que a reforma está em fase
de acabamento. Diz que o Secretário de Educação está realizando a obra da
construção do muro da escola da Vila Juassama, uma indicação do colega vereador
Lázaro Purcino. Fala que esteve no local onde está sendo confeccionado os bloqueies
que serão usados no bloqueamento de algumas ruas do Distrito de Bela Vista e notou
que os bloquetes são de ótima qualidade. Comenta sobre iluminação pública e fala que
essa luta é de todos os vereadores e que essa Casa irá derrubar o Veto Total do Projeto
de Lei da Contribuição de Iluminação Pública, pois os moradores do meio rural não
pode pagar por algo que não estão usufruindo e se coloca à disposição para resolver a
situação o mais rápido possível. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e pede a rádio da Babar
que resolva o problema do transmissor o mais rápido possível para que a população
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possa melhor acompanhar os trabalhos dos vereadores. Comenta sobre o Veto Total
do Projeto de Lei da Contribuição de Iluminação Pública e fala que todos os vereadores
estão de acordo em derrubar o Veto, promulgar a Lei e protocolar na Rede Celpa, pois
não é correio cobrar dos produtores rurais algo que não estão usando. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Raimundo Nonato Alves, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o Projeto de Lei que altera a Lei n
091/2002, que dispõe sobre a Contribuição de Iluminação Pública aprovada nessa
Casa, o qual o Poder Executivo vetou o projeto e fala que essa Casa irá derrubar o
Veto, pois os vereadores são os primeiros a serem cobrados pela população
providências para resolver a situação da Contribuição de Iluminação Pública na zona
rural. Agradece o Prefeito e o Secretário de Obras pelos trabalhos que estão realizadas
em recuperação de estradas vicinais na região da Ametista, Bela Vista e Bom Jesus l.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair da Cruz Siqueira, que
cumprimenta a todos e manifesta preocupação com o Veto do Poder Executivo ao
Projeto de Lei que altera a Lei da Contribuição de Iluminação Pública na zona rural e
diz que esse projeto deveria ter sido de iniciativa do Poder Executivo, pois é inaceitável
cobrar dos produtores rurais algo que não estão usufruindo. Agradece a ex-deputada
Júlia Marinho por sempre ter mostrado compromisso com Floresta do Araguaia.
Agradece o Prefeito e o Secretário de Obras pela recuperação da ponte de córrego São
Pedro. Diz que a Vila Mendonça continua tendo grandes dificuldades com falta de água
potável e pede o apoio dos colegas vereadores para resolver essa situação o mais
rápido possível. A próxima a fazer uso da palavra e a vereadora Edna Maria Canuto
de Sá, que cumprimenta a todos e fala que constantemente é cobrada pela população
a falta de iluminação pública e segundo o Secretário de Obras está trabalhando com o
intuito de amenizar a situação. Diz que visitou a reforma e construção do muro da escola
da Vila Juassama e ficou satisfeita com o trabalho que está sendo realizado.
Parabeniza o colega vereador Irmão Renato pela organização do Torneio de Pesca
realizada no Distrito de Bela Vista. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Renato Pereira de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza o Prefeito e o Secretário de Obras pela recuperação de estrada vicinal que
havia muito tempo que não era recuperado. Agradece o Deputado Beto Salame pela
emenda parlamentar de uma retroescavadeira para a Colónia de Pescadores e o
Senador Paulo Rocha por um trator agrícola destinado para a região da Vila Tabuleiro.
Discorre sobre a contribuição iluminação pública que é cobrada na zona rural e diz que
essa Casa não pode ser conveniente com isso e certamente essa Casa irá derrubar o
Veto do Prefeito. Agradece o Prefeito Adélio e o Secretário de Educação pela
construção do muro da escola da Vila Juassama. Agradece aos colegas vereadores
pelo apoio no Torneio Top Bela que foi realizado no mês de julho no Distrito de Bela
Vista. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz Moreira, que faz os
cumprimentos de rotina e fala que apesar do recesso parlamentar os trabalhos dos
vereadores continuam incansavelmente em prol da população. Diz que a Administração
está se esforçando em realizar os trabalhos em recuperação de estradas vicinais, bem
como dos ramais e parabeniza o Secretário de Obras pelo empenho em atender
pedidos dos vereadores. Discorre sobre o bloquetiamento do Distrito de Bela Vista e
diz que aparentemente o material é de excelente qualidade. Comenta sobre a demora
na conclusão da obra da reforma do Hospital Municipal e diz que essa reforma tem
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deixado a desejar e espera que a obra seja concluída o mais rápido possível para
melhor atender a demanda do Município. Discorre sobre o Veto Total do Projeto de Lei
que altera a Lei de Contribuição de Iluminação Pública e fala que o projeto não é
inconstitucional e essa Casa está fazendo o que é justo. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso
da palavra o vereador José Maria Magalhães, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre a reforma do Hospital Municipal e fala que algumas pessoas não tem
conhecimento do jeito que as coisas acontecem e acabam tirando suas próprias
conclusões a respeito do uso do recurso. Diz que a obra está com quase oitenta por
cento concluída e foi repassado apenas trinta e três por cento do valor total da obra.
Faz a parte o vereador Borrachinha Irmão Renato e fala que o repasse é feito direto
para a empresa responsável pela reforma. Volta a fazer uso da palavra o vereador José
Maria e fala que todos os vereadores tem buscado informações a respeito desse
assunto. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão o motivo do atraso da obra foi
devido a Caixa Económica Federal não ter funcionário para fazer a medição do serviço
e a troca de governo. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 12: 05 (doze horas e cinco minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 19 de agosto do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor
Tiago de Oliveira Silva, para falar sobre demandas de serviços públicos e redes
sociais qual não estava para fazer uso da Tribuna Livre. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis^Rocha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por r™ifn/ej?elos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Verfe&jor, / Mfifc £r Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Verea4o.iv- ̂ T \ • José Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

Edna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. ******************************
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