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ATA DA 11a 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 15 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 (120:32) 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. Indicação n° 034/2019, do vereador Borrachinha. que indica a
necessidade urgente de proceder com a recuperação do bueiro, localizado na estrada
vicinal saindo da sede do Município em sentido ao Distrito de Bela Vista, próximo à
entrada da propriedade do senhor Jaime, a qual foi posta em discussão e votação e
sendo aprovada por unanimidade Indicação n° 035/2019, do vereador António Luiz,
que indica a necessidade urgente de proceder com a colocação de um bueiro, localizado
na estrada vicinal saindo da vicinal São Brás, passando pela propriedade do senhor
Fogoió, chegando na Pimenta 2, PA Bela Vista, a qual foi posta em discussão e votação
e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 036/2019, do vereador Borrachinha,
a necessidade urgente de proceder com a recuperação da ponte, localizada na estrada
vicinal saindo do Distrito de Bela Vista a Vila Travessão, na propriedade do senhor Valu,
a qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que está articulando junto a Rede Celpa a instalação de um escritório de atendimento
ao cliente no Município e se coloca à disposição para ajudar no que for possível. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de
rotina e fala que o Município está passando por algumas dificuldades não é por falta dos
vereadores cobrarem providências do Poder Executivo. Discorre sobre o problema do
transporte da Vila Ametista e diz que até o presente momento nada foi resolvido e que
tem que cobrar satisfações é da Administração e não da empresa responsável pelo
transporte escolar. Fala que em seu ponto de vista essa empresa é a pior que já prestou
serviço e manifesta indignação com essa situação. Agradece o Secretário de Obras pelo
esforço em atender as solicitações dos vereadores. Comenta sobre a indicação de sua
autoria solicitando a colocação de bueiros e fala que os pais de alunos da região fizerem
um mutirão para colocar pedras no local para seus filhos não perderam aula. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as dificuldades que o Município está
enfrentando e diz que infelizmente os vereadores só tem o poder de cobrar providências
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do Executivo. Faz indicação verbal para substituir todas as pontes da estrada vicinal de
São Brás por bueiros. Fala que o Município precisa de mais caçambas para ajudar na
recuperação das estradas vicinais e os vereadores precisam articular esse recurso com
seus deputados. Comenta sobre o transporte escolar e fala que umas das piores coisas
que aconteceu no Município foi a polarização das escolas, pois o transporte escolar sem
qualidade está prejudicando muito os alunos. Diz que o Secretário de Obras deveria
mapear e priorizar a manutenção das estradas vicinais que são linha do transporte
escolar. Parabeniza a Igreja Católica pela campanha da CNBB e os moradores da
região de São Brás por esta acompanhando a Sessão. Dando seguimento a sessão faz
uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza a Igreja Católica pela escolha do tema da campanha da CNBB que é as
políticas públicas, onde ficou determinado que as Sessões da Câmara seriam
acompanhados por representantes das comunidades e pede ao Presidente da Câmara
que aceite requerimento verbal os participantes das comunidades fazer uso da tribuna
livre, devido a distância dessas regiões. Discorre sobre as pontes e estradas vicinais e
fala que devido as constantes chuvas tem várias pontes precisando serem recuperadas,
no entanto tem consciência da dificuldade em conseguir madeira para realizar a
recuperação dessas pontes. Fala que ontem aconteceu o segundo encontro no
Município do Partido dos Trabalhadores, com a presença do Deputado Estadual Dirceu
e Deputado Federal Airton Faleiro, onde na oportunidade agradeceram os votos que
tiveram e fizeram compromisso com o nosso Município. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e discorre sobre
estradas vicinais e fala que os problemas das estradas são rotineiros de todo ano porque
todo ano é feito apenas serviço emergencial e o produtor rural é o mais prejudicado com
essa situação. Comenta sobre a denúncia feita a está Casa sobre o uso indevido do
recurso do programa LAS- Lancha Assistência Social e diz que a Comissão Especial de
Assuntos Relevantes irá apresentar relatório na segunda-feira e se houve erros os
envolvidos irão responder. Fala que o Projeto de Lei de sua autoria solicitando a retirada
da contribuição para iluminação pública na zona rural será colocado em votação até o
mês de julho. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a Comissão Especial de Assuntos
Relevantes e fala que essa comissão está trabalhando de forma incansável para dar
uma resposta à altura da população de Floresta do Araguaia e que a comissão não cede
a pressão e tem consciência de suas responsabilidades e o relatório será entregue na
segunda-feira. Comenta sobre as estradas vicinais e fala que todos os vereadores estão
empenhados em conseguir caçambas para ajudar na recuperação das estradas vicinais.
Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que a Comissão Especial de Assuntos
Relevantes tem a missão de dar uma resposta a população e acredita que essas
pessoas que estão usando as redes sociais para difamar o trabalho da comissão estão
querendo fazer política em cima da situação. Volta a fazer uso da palavra o vereador
Irmão Marquinhos e manifesta indignação com o que as pessoas falam dos vereadores
nas redes sociais. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador o
vereador Irmão Renato, que cumprimenta a todos e agradece o Secretário de Obras
pela agilidade em atender a indicações de sua autoria. Diz que está articulando com o
gerente da SICRED para abrir um Banco no Município de Floresta do Araguaia, pois
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acredita que será de grande ajuda para os produtores. Fala que sempre pede a Deus
sabedoria para trabalhar da melhor forma possível em prol da população. Pede aos
colegas vereadores que cobrem dos deputados que apoiaram para não votar a favor da
reforma da Previdência, pois os menos favorecidos estão sendo os mais prejudicados
com essa reforma. A próxima a fazer uso da palavra e a vereadora Edna do Fernandáo
a qual cumprimenta a todos e fala que teve duas Sessões que não foram transmitidas
pela Rádio Dabar devido a problemas técnicos da rádio. Diz que o período de chuva é
muito importante para a produção agrícola do Município e conhece de perto a situação
das estradas vicinais, pontes e bueiros nesse período e apesar de ser um serviço que
precisa de manutenção com frequência é um serviço é essencial para o Município. Diz
que os cento e quatorze metros de pontes que Governador destinou para Floresta do
Araguaia será de grande ajuda. Discorre sobre os grupos de WhatsApp e fala que o
está acontecendo nesses grupos é vergonhoso e desrespeitoso. Faz a parte o vereador
Irmão Marquinhos e fala que é importante os representantes das regiões participar das
Sessões plenárias e apresentar as necessidades de suas localidades. ORDEM DO DIA
Discussão e votação, em segundo turno, de forma global os 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 22 de abril do corrente
ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida
para fazer uso da palavra o senhor Arestino, o qual faz os cumprimentos de rotina e
manifesta satisfação por esta nessa Casa representando a Igreja Católica na Câmara
da CNBB desse ano com o tema políticas públicas, bem como pela consideração que
os parlamentares tem por sua pessoa. Discorre sobre a situação do Município e fala que
tem muita coisa que está acontecendo por descaso do Executivo. Diz que os vereadores
como fiscais do povo precisa se inteirar das receitas e despesas do Município. Faz a
parte o vereador José Maria e fala que já foi concluída quase cinquenta por cento da
reforma do hospital e que a falha está no Ministério da Saúde que não está repassando
o recurso para a Caixa Económica Federal e que maioria das informações que é
passado nos grupos de WhatsApp são inverídicas. Faz a parte o vereador Borrachinha
e fala que a reforma do Hospital Municipal e uma preocupação de todos os vereadores
que frequentemente tem cobrado das autoridades competentes agilidade nessa
reforma. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que segundo informações o
pagamento de emendas está travado em todos os ministérios. Faz a parte o vereador
Alécio Pessoa e parabeniza o senhor Arestino pelas colocações e fala desde de dois
mil e dezessete o Município vem tendo uma perca grande na arrecadação. Faz a parte
o vereador Nonato Alves e diz que a Campanha da CNBB e muito importante para a
comunidade participar das políticas públicas e trazer as demandas e cobrar
providências. Faz a parte o vereador António Luiz e parabeniza o senhor Arestino pelas
palavras fala que é importante a participação da população nas Sessões afim de
esclarecer suas dúvidas. Faz a parte o vereador Irmão Renato e parabeniza o senhor
Arestino pela participação na Sessão e fala que essa Casa de Leis tem a obrigação de
realizar seu trabalho com transparência. Dando continuidade à sessão o senhor
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Presidente convida para fazer uso da palavra o senhor Manuel Albuquerque, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o encontro com o Governador em
Marabá e fala na oportunidade protocolou documentação solicitando a implementação
da Universidade Federal Rural no Município de Floresta do Araguaia e da
estadualização da PA 449. E para constar eu vereador Marcos dos Rçis Rocha-,., 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mirhh

e pelos/demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal\%readorí
, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador

José Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora _
Canuto de Sá 2a.Secretária. *******************************

Maria
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