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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 08 DE ABRIL DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 08 de abril 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 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 (24:8) 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. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
apresentados aos Projetos de Lei n° 513/2018, 525/2019, 526/2018 e 527/2019, que
dispõem sobre alienação de bem imóvel, sendo todos colocados em discussão e
votação e obtendo aprovação unanime. Leitura dos Pareceres da Comissão de Obras,
serviços Públicos e Outras Atividades, apresentados aos Projetos de Lei n° 513/2018,
525/2019, 526/2019 e 527/2019, que dispõem sobre alienação de bem imóvel, sendo
todos colocados em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Indicação n°
033/2019, do vereador Irmão Marquinhos, que solicita a recuperação da iluminação
pública de um trecho da avenida Eneida de Morais, iniciando próximo a área da represa
até as casas populares, a qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna do Fernandão, a qual
faz os cumprimentos de rotina e diz que esteve em Marabá, juntamente com uma
caravana de aproximadamente quarenta pessoas para receber o Governador, onde na
oportunidade protocolou ofício solicitando recursos para o Município e diz que o
Governador destinou recursos pra a construção de cento e quatorze metros de pontes
de concreto para Floresta do Araguaia, petróleo para arrumar as estradas vicinais e
todas as pontes de concreto da estrada vicinal de Floresta do Araguaia a Conceição do
Araguaia. Fala que o Governador Helder Barbalho garantiu que umas das prioridades
do seu governo será a pavimentação asfáltica da estrada de Floresta a Conceição. Diz
que a nossa produção de abacaxi foi muito bem divulgada nesse encontro. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos de rotina
e fala que o desenvolvimento vem através da política, no entanto não dar para manter
tudo cem por cento. Díz que o parlamentar tem que estar ao lado do povo e se coloca à
disposição para ajudar no que for possível. Diz que sempre pede a Deus sabedoria para
trabalhar da melhor forma em prol da população. Discorre sobre sua carreira como
militar e diz ao entrar na política tinha como objetivo desenvolver um trabalho a altura
da população. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, o qual cumprimenta a todos e manifesta preocupação com a situação da Vila
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Matão, pois o Prefeito de Rio Maria quer tomar a Vila. Diz que o Prefeito de Rio Maria
não está administrando bem nem mesmo a sede do município e as vilas que são de sua
responsabilidade e quer fazer compromisso com a Vila Matão que não faz parte de sua
área territorial. Faz a parte a vereadora Piquena Vital e fala que realmente Vila Matão
está precisando de mais assistência do poder público e o Prefeito de Rio Maria esteve
na Vila e se comprometeu a desenvolver alguns serviços e que a população da Vila não
quer fazer parte do Município de Rio Maria devido a distância e consequentemente
dificuldades em resolver suas questões. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e
diz que acredita que o Prefeito de Rio Maria está cometendo um erro grande, pois o
Município de Río Maria está muito longe de Rio Maria em comparação com Floresta do
Araguaia. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que a questão da Vila Matão é
parecido com o que está acontecendo com a Vila Bom Jesus II e que em seu ponto de
vista o Gestor não está cumprindo com a sua obrigação de dar assistência a essas
regiões. Faz a parte o vereador Irmão Renato e parabeniza o colega vereador Alécio
por suas colocações. Fala que o Prefeito de Rio Maria é parceiro, porém está entrando
em um território que não faz parte do seu Município e sugere que seja feito uma reunião
com senhor Paulinho a respeito desse assunto. Fala que acredita que esse interesse na
Vila Matão se dar devido a riqueza da região em minérios e a reabertura da Mineração,
visando os Royalties da Mineração e está Casa precisa lutar pelos direitos da
população. Volta a fazer uso da palavra o Alécio e diz que o interesse do Prefeito de Rio
Maria é realmente a riqueza de minérios da região. Diz que o Prefeito realmente está
deixando muito a desejar, porém não podemos abrir mão da nossa área territorial. Pede
o apoio dos colegas vereadores para resolverem essa situação. O próximo a fazer uso
da palavra e o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala
que logo após a Sessão irá, juntamente com o Secretário de Obras próximo ao córrego
Lajeado afim de resolver a situação de um buraco que abriu na estrada devido as
constantes chuvas. Discorre sobre a fala dos colegas vereadores referente a Vila Matão
e fala que o Prefeito de Rio Maria marcou uma reunião com o Prefeito de Floresta e
como ele percebeu que está errado, desmarcou a reunião. Diz que o Executivo se
comprometeu com os moradores da referida vila a reativar a escola. Fala o Prefeito de
Rio Maria deveria respeitar o Prefeito de Floresta, pois são do mesmo partido político.
Comenta sobre as redes sociais e manifesta pesar pelas expressões de algumas
pessoas com relação aos parlamentares desta Casa de Leis. Diz que todos os
vereadores são comprometidos com a sociedade e menciona algumas emendas
parlamentares que conseguiu para o Município. Fala que o vereador indica as
necessidades do Município, no entanto só o Executivo pode executar obras. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina
e comenta sobre a visita ao Governador a Marabá e fala que gostou muito da atitude do
Governador em se comprometer a ajudar o Município de Floresta do Araguaia.
Parabeniza o Deputado Alex Santiago e a Deputada Cilene Couto pela forma como faz
política e pelo empenho que tem demostrado por Floresta do Araguaia. Discorre sobre
as dificuldades que o Município enfrenta em questão de pontes e estradas vicinais e fala
que acredita que findando as chuvas as coisas irão melhorar. Comenta sobre a questão
das Vilas que estão sendo invadidas por outros municípios e fala que entende o
posicionamento da população, pois o Gestor está deixando a desejar no atendimento
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das necessidades dos moradores dessas regiões. Dando seguimento a Sessão faz uso
da palavra o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e fala que os
vereadores exercem seu trabalho com respeito a população. Discorre sobre o transporte
escolar e manifesta indignação com a situação desse serviço na Vila Ametista, pois tem
apenas um veículo para fazer o transporte de toda região. Diz que tem alunos que estão
tendo que acordar quatro horas da manhã para poder pegar o ônibus quatro e meia e
isso é uma falta de respeito imensa com a população. Faz a parte o vereador Irmão
Renato e manifesta empatia a situação mencionada pelo colega vereador António Luiz
e se coloca à disposição para tentar resolver essa situação o mais rápido possível. Faz
a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que a oportunidade de tínhamos de mudar
a questão do transporte escolar foi na licitação do início do ano e se coloca à disposição
para ajudar a resolver a situação e que não podemos aceitar esse tipo de situação. Faz
a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que essa empresa que está fazendo o transporte
escolar antes mesmo de começar os trabalhos já tinha ônibus com defeito. Diz que há
várias regiões que não está sendo assistida pelo transporte escolar como deveria. Diz
que a empresa que ganhou a licitação do transporte escolar começou errado e
certamente não irá terminar bem. Faz a parte o vereador Nonato Alves e fala que o erro
que é cometido a muito tempo e não verificar o currículo das empresas que concorrem
a licitação de transporte escolar e enquanto não parar de cometer esse erro, os alunos
continuarão a ser prejudicados e que no seu ponto de vista foi um erro fazer a
polarização das escolas, pois são vários fatores que prejudicam os alunos como ônibus
e estradas vicinais em péssimas condições. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos
e parabeniza o colega vereador António Luiz pelas colocações. Volta a fazer uso da
palavra o António Luiz e agradece os colegas vereadores angariar pelo apoio. Diz que
logo após a Sessão irá até a Secretaria de Educação para se inteirar das medidas que
o Secretário irá tomar afim de resolver a situação. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre uma
viagem que fez a Conceição do Araguaia, onde na oportunidade estava o Governador
que na oportunidade assinou documentação destinado recursos para Floresta do
Araguaia e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu, juntamente com os
colegas vereadores Alécio, António Luiz e Joaquim Fiscal, para o Município. Comenta
sobre a questão da Vila Matão pede ao Executivo que atenda as demandas dessa
localidade e se coloca a disposição para ajudar a resolver a situação. Discorre sobre o
transporte escolar e manifesta insatisfação, pois é o mesmo problema do ano passado.
Fala que protocolou ofício solicitando frota de ônibus escolar ao Senador Zequinha
Marinho, no entanto infelizmente as coisas não acontecem do dia pra noite. Diz que o
Município está enfrentando uma dificuldade grande em questão de estradas vicinais,
porém reconhece o esforço do Secretário de Obras em desenvolver um bom trabalho e
diz que todos os vereadores estão empenhados em conseguir caçambas para ajudar
na Secretaria. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e parabeniza a CNBB- Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil pela Campanha da época da Coresma com o tema Fraternidade Política
Pública com o lema serás libertado pelo direito e pela justiça. Diz que essa campanha
é realizada em todo o Brasil e diante do cenário político no País esse campanha é muito
importante tanto para os políticos como pra população e que no Município ficou decidido
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que durante a campanha ficou determinado que os representantes das comunidades
participassem das Sessões. Faz a parte o vereador António Luiz e diz que esse trabalho
é muito importante, pois além conscientização sobre a política tem a parte social. Volta
a fazer uso da palavra o Lázaro Purcino e diz que é importante os representantes das
comunidades trazer as demandas de suas comunidades para a Sessão. Faz a parte o
vereador Nonato Alves e parabeniza a igreja católica pela realização desse trabalho.
Volta a fazer uso da palavra o Lázaro Purcino e diz que recebeu um ofício da Funasa
informado que falta documentação para regularizar a emenda parlamentar do Deputado
Zé Geraldo, para implantação do sistema de abastecimento de água da Vila Tabuleiro
e pede ao Executivo que resolva essas pendências o mais rápido possível para que os
moradores da referida vila não sejam prejudicados com a perca desse recurso. Discorre
sobre pontes e fala que ponte próximo ao senhor José de Fátima caiu e já cobrou essa
recuperação ao Executivo que, no entanto não está tendo madeira fazer o serviço. Pede
ao Poder Executivo que proceda com a limpeza das ruas do setor Novo Horizonte. Fiz
que está correndo atrás da regularização da energia elétrica no Setor Novo
Horizonte. ORDEM DO DIA. Discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo o
Projetos de Lei n° 513/2018, 525/2019, 526/2019 e 527/2019, que autorizam o Poder
Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo todos colocados em discussão
e votação e sendo aprovados por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 48 (onze horas e
quarenta e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia
15 de abril do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida para fazer uso da palavra o senhor António Cearense, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que referente a questão da Vila Matão existe o mapa da
divisa do Município e o senhor Santos sabe da localização do marco. Fala que essa
briga com o Prefeito de Rio Maria é devido os Royalties da Mineração que será
reativada. Parabeniza os vereadores que estão empenhados em resolver a situação. E
para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinada por m/m e pelos demais membros
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Veteador, . /Ak .«p/̂  Marcos dos Reis
Rocha 1°. Secretário, Vereajdfor ^\\ José Maria Lima Magalhães
Presidente, Vereadora _^To *" T^Êdna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária.
*******************************
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