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Poder Legislativo

ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 29 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 de oito vereadores, havendo portanto, quorum, com a ausência dos
vereadores Renato Pereira de Alencar, Gilmair da Cruz Siqueira e António Luiz Moreira
dos Santos. 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
Provérbios (6:1) 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 do Projeto de Lei
Complementar n° 068, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre alteração da lei
Complementar n° 001, de 24 de janeiro de 2002 e da Lei Complementar n° 039, de 23
de dezembro de 2013, o qual foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Indicação n° 064, de
29/10/2019, de autoria do vereador Irmão Marquinhos, que indica a necessidade
urgente de proceder com a colocação de um bueiro e recuperação da Avenida Pará,
próximo a Eletrônica do senhor Mata Azul, sendo a mesma posta em discussão a qual
após ser discutida pelos vereadores foi colocada em votação e obtendo aprovação
unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Marcos dos Reis, o qual faz os
cumprimentos de rotina e agradece o Gestor e o Secretário de Obras pelo atendimento
da indicação de sua autoria solicitado a recuperação da ponte do córrego Lajeado,
próximo a propriedade do senhor Dezim, na região da Vila Juassama. Discorre sobre a
indicação de sua autoria solicitado a colocação de um bueiro e recuperação da rua
Pará, próximo a eletrônica do senhor Mata Azul. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa
e parabeniza o colega vereador Marcos dos Reis pela indicação solicitando a
recuperação da rua Pará e fala que essa rua foi aberta pela Gestão passada atendendo
ao seu pedido e diz que já fez vários pedidos a Administração referente a recuperação
dessa rua e até o presente momento não foi atendido. Faz a parte a vereadora Edna
Maria e diz que tem conhecimento do problema dessa rua e também já pediu a
resolução desse problema. Volta a fazer uso da palavra o vereador Marcos dos Reis e
fala que ligo após a Sessão irá procurar o Secretário de Obras afim de resolver essa
situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que
cumprimenta a todos e manifesta preocupação com a ponte que foram queimada na
região da Piaçaba e fala que os moradores da região estão organizando um mutirão
para colocar mais pedras no desvio. Diz que a sociedade espera uma resposta do
Poder Público e a demora nessa resposta acaba motivando a população a tomar
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alguma providência. Fala que tem consciência da necessidade do Município em
recuperação de pontes e o produtor não pode levar prejuízos por falta de pontes para
escoar suas produções e como representante do povo sempre estará cobrando
providências do Poder Executivo. A próxima a fazer uso da palavra o vereador é a
vereadora Edna Maria, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o Projeto
que altera o plano de carreira do magistério público e diz que as comissões tem um
prazo determinado para analisar o impacto do projeto e certamente irão tomar a melhor
decisão para o Município. Diz que precisa ser feito uma audiência pública para que a
população tenha conhecimento do referido projeto. Diz que o seu Deputado Federal
Cássio Andrade confirmou que irá destinar recursos para a Secretária de Saúde de
100.000,00 (cem mil reais), para o próximo ano. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa
e faz um requerimento verbal para o senhor Guilherme Pereira Filho fazer uso da
Tribuna Livre. O Senhor Presidente coloca o requerimento do vereador Alécio Pessoa
em discussão e votação, o qual é aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada
a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 05 (dez horas
e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 04 de
novembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o
senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o senhor Manoel Alburquerque,
o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que a Rede Celpa deve a Subestação de
energia desde do ano de dois mil e sete, pois nesse ano conseguiu essa Subestação,
no entanto o Gestor da época o senhor Delvani Balbino, popularmente conhecido como
Xis não disponibilizou o terreno para a construção. Diz que ano de dois mil e treze fez
uma parceria com a Polícia Federal para que lhes auxiliassem e o Gestor da época
disse que quando tivesse o terreno disponível para a construção da Subestação iria
avisar, no entanto já se passaram seis anos e até o presente momento nada foi
providenciado. Diz o Prefeito Adélio dos Santos disponibilizou o terreno para a
construção da Subestação e acredita que finalmente será construída essa obra no
Município de Floresta do Araguaia. Em seguida o senhor Presidente convida para fazer
uso da palavra o senhor Guilherme Pereira Filho, o qual cumprimenta a todos e
informa a todos os Associados da COOMIGASP-Cooperativa de Mineração dos
Garimpeiros de Serra Pelada que amanhã estará completando um mês que esteve em
uma caravana no Palácio do Planalto, onde nossos representantes foram recebidos
pelo Presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Diz que está sendo realizado
um pré cadastro a pedido da Comissão da Presidência da República de todos s
Associados da COOMIGASP-Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra
Pelada. Fala que em Floresta do Araguaia existia mais de duzentos associados e está
sendo feito o a relação dos desses associados para enviar a Comissão da Presidência
da República e pede para quem desejar fazer parte dessa relação que lhe.E para
constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretario, lavrei e assino a presente
Ata, que se achada conforme vai assinada por mirrr|e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal^Vj^eador, _ c^giLv^1, Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador ^l \KI _J José Maria Lima Magalhães, Presidente.
Vereadora p-Jk ^rEdna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. ******************
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