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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 22 DE ABRIL DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 22 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 de dez vereadores, havendo portanto, quorum. Com a
ausência do vereador Borrachinha. 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 Provérbios (3:5) 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° 037/2019, do vereador Lázaro Purcino, que indica a necessidade
construir o muro da Escola Municipal da Vila São Brás, a qual foi colocada em
discussão e votação o obtendo aprovação unânime Indicação n° 038/2019, da
vereadora Edna do Fernandão, que indica a necessidade procede com a
Manutenção das centrais de ar da Creche Municipal, a qual foi colocada em
discussão e votação o obtendo aprovação unânime. Indicação n° 039/2019, do
vereador Lázaro Purcino, que indica a necessidade construir o muro da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Encontro da Criança, na Vila Juassama, a qual foi
colocada em discussão e votação o obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala
que como vereador tem uma luta incansável em prol da população. Diz que o
parlamentar tem a obrigação de fiscalizar o recurso público e cobrar que o recurso
público seja bem aplicado. Fala que muitas vezes o vereador realiza trabalho além
do seu dever devido a necessidade da situação e que os vereadores não possuem
verba para ajudar a população e quando ajuda tira do seu subsídio. Manifesta
satisfação pela população está acompanhando a Sessão, pois assim podem
acompanhar de perto os trabalhos dos vereadores. Discorre sobre a reforma do
Hospital Municipal e diz que o Poder Executivo não é responsável pela obra. O
próximo a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que cumprimenta
a todos e fala que esteve em reunião com o Gestor sobre a situação do Município.
Diz que com a aproximação do Festival do Abacaxi se faz necessário proceder com
alguns serviços emergenciais e que espera que Floresta do Araguaia seja divulgada
ainda mais com a realização do Festival do Abacaxi. Diz que é importante convidar
nossos deputados para participar do Festival, pois é uma boa oportunidade para a
população conhece-los, bem como os deputados conhece o Município. Fala que se
pelo menos cinquenta por cento das indicações dos vereadores fossem atendidas,
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Floresta do Araguaia estaria a altura dos anseios da população. Dando seguimento
a sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de
rotina e fala que realiza o trabalho de parlamentar com muito amor e agradece a
Deus pelo privilégio de está em seu terceiro mandato e fala que não mede esforços
para trabalhar em prol da população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre algumas obras
que estão paradas desde da gestão anterior como a construção da creche, a
implantação do sistema de abastecimento de água e a pavimentação asfáltica do
Distrito de Bela Vista e são de extrema importância à população e diz que essas
obras não podem continuar da forma que está, pois a conclusão dessas obras irá
influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Diz que os vereadores
não tem culpa do que está acontecendo, a culpa é da Administração. Discorre sobre
iluminação pública e fala que irá exigir que a Mesa Diretora da Câmara que coloque
em votação o projeto de lei de sua autoria solicitando a retirada da contribuição para
iluminação pública na zona rural, pois quem não pode sair prejudicado com essa
cobrança injusta e o produtor rural. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e
parabeniza o colega vereador Alécio pela iniciativa e fala que essa luta também é
sua e tem seu total apoio na nessa questão. Volta a fazer uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa e fala que o certo e fazer a mudança na Lei, pois assim não corre o
risco de quando entrar outro Prefeito voltar a fazer essa cobrança. Comenta sobre a
Comissão Especial de Assuntos Relevantes e diz que hoje o prazo da Comissão se
encerra e a Comissão ira protocolar o relatório na Secretaria da Câmara. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz
os cumprimentos de rotina e parabeniza a coordenação do Hospital do Amor de
Floresta do Araguaia pela organização do evento e pede doação para o Primeiro
Leilão Direto de Viver que será realizado no próximo dia onze. Discorre sobre a
indicação de sua autoria solicitando a recuperação da estrada vicinal da região do
Santo António e fala que irá refazer a indicação. Comenta sobre o uso das redes
sociais e manifesta indignação sobre o que o algumas pessoas andam comentando
sobre os parlamentares desta Casa que incansavelmente busca melhorias para o
Município e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e fala que foi uma injustiça o deputado do colega
vereador Irmão Marquinhos, Arnaldo Jordy não ter sido reeleito, pois sempre olhou
para o nosso Município. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que o Dr. Faulli
estará realizando cirurgias na próxima semana e pede que estiver precisando pode
lhe procurar. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e comenta
sobre o relatório da Comissão Especial de Assuntos Relevantes e fala que na
próxima Sessão o mesmo será lido para dar conhecimento da Comissão a
população. O próximo a fazer uso da palavra o vereador Nonato Alves, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações dos colegas vereadores e fala
que é muito importante o Poder Executivo acatar essas indicações. Comenta sobre
a cobrança da contribuição iluminação pública na zona rural e diz que esse situação
precisa ser resolvida o mais rápido possível, pois os produtores não podem pagar
por algo que não usufrui. Manifesta preocupação com a situação das estradas
vicinais, visto que são mais de três mil e quinhentos quilómetros de estradas vicinais
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e o Município dispõe apenas de uma caçamba funcionando. Fala que é importante
os vereadores angariar recursos para a aquisição de mais caçambas, pois a
economia do Município depende de estradas vicinais em boas condições de
trafegabilidade. Faz a parte o vereador Irmão Renato e diz que o Município tem uma
quilometragem muito grande se estradas vicinais e por precisa ser realizado um
trabalho de qualidade para que posso suportar o tráfego de caminhões carregados.
Volta a fazer uso da palavra o vereador Nonato Alves e manifesta preocupação com
as empresas que participam de licitação sem ter condições de realizar a obra. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que está repetindo a indicação solicitando a construção
do muro da escola da Vila Juassama e solicita do Secretário de Educação que
atenda essa indicação o mais rápido possível, pois é um anseio dos moradores da
região. Comenta sobre a Campanha Ecuménica da CNBB e diz que é muito
importante as comunidades participar das Sessões plenárias. Diz que está em seu
segundo mandato e diz que sempre apresentou várias indicações das quais
nenhuma foi atendida na gestão anterior e que infelizmente o Poder Executivo não
tem obrigação de atender as indicações dos vereadores. Discorre sobre emendas
parlamentares e Agradece o Senador Paulo Rocha pelo compromisso que tem com
o Município de Floresta do Araguaia e cita algumas emendas parlamentares que o
Nobre Senador destinou para o Município. Diz que este ano está tendo na liberação
de emendas e a culpa não é dos vereadores. Fala que tem a consciência tranquila
por que foi eleito de forma honesto e se coloca à disposição para ajudar no que for
possível. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 11: 20 (onze horas e vinte minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 06 de maio do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida para fazer uso da
palavra a senhora Aparecida, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
campanha da CNBB. Manifesta satisfação pela preocupação dos vereadores com a região
da Mata Azul e parabeniza a vereadora Edna do Fernandão pelo pedido em realizar Sessões
Itinerantes e diz que essa é uma boa forma dos vereadores conhecerem as necessidades
da população. Diz que tem consciência que os vereadores trabalham não apenas para a sua
região, mais sim para todo o Município. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e
comenta sobre a importância das Sessões Itinerantes para a população conhecer os
trabalhos dos vereadores. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa o vereador Alécio Pessoa
e sugere que as Sessões Itinerantes comece pela Vila Juassama. Faz a parte o vereador
Nonato Alves e parabeniza a senhora Aparecida por suas colocações. 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 è tóellis demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereado>. _^fc^ ^ _, Marcos dos Reis Rocha
1°. Secretário, Vereador n ^ f ^ A José Maria Lima Magalhães
Presidente, Vereadora _ /S^p ' \ Edna Maria Canuto de Sá 2'1.Secretária.
A******************************
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