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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTADO ARAGUAIA- DATA: 21 DE OUTUBRODE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 21 de outubro 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho
bíblico sendo lido Salmos (24:1) 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 Projetos de Lei n° 539, 540 e 541 todos de 11 de outubro de 2019, que
autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo todos
encaminhado para a Comissão de legislação, Justiça e Redação e Comissão e
Obras Serviços Públicos e Outras Atividades. Indicação n° 063, de autoria do
vereador Irmão Marquinhos, que indica a necessidade urgente de proceder com a
recuperação do ponte pequena do Córrego Lajeado, localizada na estrada vicinal
Grota de Coco, passando pelo senhor Dezim, na região do São Lourenco,sendoa
mesma colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e
discorre sobre seus trabalhos em prol da sociedade. Agradece o ex Deputado Beto
Salame e o Deputado Dirceu por sempre ter mostrado compromisso pelo Município
de Floresta do Araguaia e cita algumas emendas parlamentares que os deputados
mencionados destinaram para o Município. Diz que que foi eleito pelo povo e seu
mandato lhes pertence. Fala que o Poder Legislativo não tem meios para realizar
obras, pois essa responsabilidade é do Poder Executivo, no entanto corre atrás de
recursos através dos deputados. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra
o vereador Marcos dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
a indicação de sua autoria, solicitando a recuperação da ponte do córrego Lajeado
e pede ao Secretário de Obras agilidade no atendimento dessa indicação devido a
urgência da situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz,
que fazer os cumpri mentos de rotina e diz que realiza seu trabalho de vereador com
muito respeito ao voto de confiança de cada cidadão e trabalho incansavelmente
em prol da população. Agradece ao Deputado Alex Santiago pela parceira em prol
foi mesmo objetivo de uma Floresta melhor. Discorre sobre o fornecimento de
energia elétrica e fala que juntamente com o Deputado Alex Santiago fez um novo
documento, acompanhado de um abaixo assinado solicitando a solução dos
problemas relacionados com o fornecimento de energia elétrica no Município.
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Comenta sobre as pontes e diz que o Município precisa encontraruma soluçãoo
mais rápido possível, pois a população não pode ser prejudicada por falta de
pontes. Fala que juntamente com o Deputado Alex Santiago está tentando
conseguir uma ambulância com UTI para o transporte de pacientes em estado
grave para o Hospital Regional de Redenção e recurso para a conclusão da reforma
do Hospital Municipal. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra a
vereadora Edna Maria, que faz os cumprimentos de rotina e diz que na semana
passada esteve no Distrito de Bela Vista, onde pode notar a satisfação dos
moradores da região pelos trabalhos que estão sendo realizados pelo Poder
Executivo e pede ao Presidente da Câmara que realize uma Sessão itinerante no
referido Distrito e cita algumas benfeitorias realizadas em Bela Vista. Fala que a
ú n iça dificuldade que os moradores do Distrito de Bela Vista é sobre o forneci mento
de energia elétrica e infelizmente a Administração não tem poder sobre ela e
manifesta repúdio e rede Celpa. Comenta sobre a reforma da Previdência e diz que
espera que as pessoas que realmente precisam não sejam prejudicadas com essa
reforma. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro
Pu reino, que cumprimenta a todos e fala que ontem aconteceu o sétimo congresso
do Partido dos Trabalhadores, onde foi eleito o Deputado Estadual Beto Faro
Presidente Estadual do partido. Agradece o Secretário de Educação, o Prefeito
Adélio dos Santos e o Presidente do SINTEPP, pelo projeto revogado o plano de
carreira do magistério público aprovado no ano de dois mil e treze, onde os direitos
da categoria serão devolvidos gradativamente. Faz a parte o vereador Renato de
Alencar e parabeniza o Prefeito Adélio por ter cumprido com o compromisso feito
com os professores. Volta a fazer uso da palavra o vereador Lázaro Purcinoe
parabeniza o Presidente do SINTEPP, por lutar pelos direitos dos professores.
Manifesta preocupação com a situação das pontes e pede ao Executivo eu e
proceda com a recuperação da ponte que foi queimada na região da Vila Piaçaba
o mais rápido possível, pois a safra do abacaxi está iniciando e a população da
região não pode ser prejudicada. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra
o vereador Raimundo Nonato, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre o discurso do colega vereador António Luiz e pede que o colega vereador
solicite ao Deputado Alex Santiago a implantação da subestação de energia no
Município. Diz que juntamente com o Prefeito Adélio dos Santos estar tentando
conseguir essa subestação através da Deputada Estadual Cilene Couto.
Parabeniza o Prefeito Adélio, o Secretário de Educaçãoeo Presidentedo SINTEPP
pela projeto do plano de carreira do magistério público e acredita que todos os
vereadores iram votar a favor do projeto, pois irá devolver os direitos perdidos da
categoria. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz os chacareiros tem algumas
solicitações ao Executivo, extremamente necessário para que possam ter uma
fonte de renda. Solicita ao Poder Executivo que proceda com a recuperação das
estradas vicinais, bem como os bueiros na região da Tiririca, pois essa região é
grande produtora de abacaxi. Diz que a população tem se manifestado contra a
rede Celpa devido ao péssimo serviço que essa empresa tem prestado à
população. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação em segundo
turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei n°. 538, de 13 de setembro de 2019, que
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dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020,
a qual após ser discutido pelos vereadores, foram posto em votação do artigo 1°ao
43 e sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 50 (onze horas e
cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia
28 de outubro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada por mim ejtaejd^emais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Verefcdbí, _7$&v- \  Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador ^ V .José Mana Lima Magalhães, Presidente.
Vereadora , Edna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. *********
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