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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09; 15 hs (nove horas e quinze minutos)dodia 04 de novembro 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 CANUTODE 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 justificada
do vereador Lázaro Purcino da Silva. 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 (128:1) 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 543/2019, queestima a receita e fixaa despesa do Município de floresta
do Araguaia para o exercício financeiro de 2020, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamentos.
Indicação n° 065, de autoria do vereador António Luiz, que indica a necessidade
urgente de proceder com a Reformada Escola Municipal de Ensino Fundamental José
Pereira Barbosa, sendo a mesma colocada em discussão e votação e sendo aprovada
por unanimidade.TEMA LIVRE. Iniciando como vereador Renato de Alencar, o qual
faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com as pontes e estradas
vicinais. Fala que tem consciência da dificuldade do Município em atender toda a sua
demanda principalmente porfalta de maquinários. Diz que o principal responsável pela
economia do Município é o abacaxi por isso a importância das pontes e estradas
vicinais. Discorre sobre o transporte escolar e fala que o fato de aceitar os ônibu s foi de
comum acordo, inclusive dos pais. Diz que ouviu um áudio de um colega vereador nas
redes sociais referente ao transporte escolar e manifesta pesar, pois essa Casa sempre
esteve unida lutando pelo melhor para a população. Fala que devemos ter muito
cuidado com as palavras, pois as palavras tem o poder de ferir e denegrira imagem
dos outros. Diz que sua intenção é trabalhar em prol da sociedade. Faz a parte a
vereadora Edna Maria e diz que também ficou insatisfeita com o referido áudio e que
todos os vereadores lutam incansavelmente pelo bem da população, as vezes fazendo
algo até mesmo fora de suas possibilidades. Fala que essa Casa sempre trabalhou de
forma unida e infelizmente o colega vereador António Luiz deixou os colegas
vereadores em uma situação difícil com esse áudio. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Renato de Alencar e fala que todos os vereadores se empenham pelo bem
da população e se coloca à disposição para ajudar no que for possível. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que f az os cumprimentos de rotina e
manifesta satisfação por mais uma vez está nessa Casa expondo sua luta em prol da
população. Discorre sobre a indicação de sua autoria a reforma da Escola Municipal
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José Pereira Barbosa e agradece aos colegas vereadores pela a aprovação da mesma
e espera que essa indicação seja atendida o mais rápido possível devido a urgência da
situação, pois quando chove a referida escola fica totalmente alagada. Fala que
infelizmente o vereador não tem o poder de executar obras, está ao alcance do cara
levar as necessidades para o Poder Executivo. Discorre sobre o discurso do colega
vereador Renato de Alencar e f ala que foi mal interpretado n o referido áudio.poiso que
falou foi que lavou as mãos referente ao transporte escolar e não que era o único que
lutou contra a empresa que ganhou a licitação para o transporte escolar e nunca teve
a intenção de ofender os colegas vereadores. Dando continuidade à Sessão faz uso da
palavra o vereador Gilmair Siqueira, o qual faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza o colega vereador António Luiz pela indicação solicitando a reforma da
Escola Municipal José Pereira Barbosa. Solicita ao Secretário de Obras agilidade na
recuperação das estradas vicinais na região da Travessão, pois os maquináriosestá
na região e o período chuvoso está se aproximando e os produtores da região podem
ser prejudicados devido a situação das estradas e os moradores da região tem sido
bastante pacientes com o Poder Executivo, pois estamos no terceiro ano de mandato
e as estradas vicinaisforamapenasraspadas. Comenta sobre iluminação pública efala
que algumas demandas foram atendidase se coloca à disposição para ajudarnoque
for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Marcos dos Reis, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o transporte escolar e f ala que essa luta
é desde do primeiro ano de mandato e uma preocupação de todos os vereadores. Diz
que o Secretário de Educação tem mostrado preocupação no sentido de conseguir
recursos para a aquisição de ônibus escolares e assim amenizar e situação do
transporte escolar no Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Raimundo Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece o Prefeito
Adéliodos Santos e o Secretário de Obras pela recuperação de um trecho da PA449,
conhecido como Barro Vermelho e diz que esse serviço era almejado pelos moradores
da região a vários anos, bem como a recuperação da ponte do córrego Gaieiro, na
estrada vicinal que liga Vaca Preta a São Brás e solicita ao Poder Executivo a
recuperação de um bueiro na propriedade do colega vereador Irmão Renato, Diz que
com o início das chuvas o Município certamente terá dificuldades em questão de
estradas vicinais, no entanto percebe que os trabalhos que foram realizadas em
recuperação de estradas vicinais foram de ótima qualidade. Fala que o Município
precisa adquirir recursos para a aquisição de caçambas e pede dos colegas vereadores
que se empenhem por isso. Agradeço o Governador Hélder Barbalho e a Deputada
Cilene Couto pelo convénio da recuperação da estrada vicinal que liga Floresta do
Araguaia a Bela Vista. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa, que f az os cumprimentos de rotina e discorre sobre o transporte escolar
e diz que essa questão tem sido motivo de transtornos frequentes a todos e o aluno
com certeza é o mais prejudicados. Discorre sobre a construção da creche e diz que o
Município tem uma necessidade grande de mais uma creche para atender sua
demanda, bem como a construção do colégio do Ensino Médio. Parabeniza o colega
vereador Nonato Alves pela dedicação aos trabalhosquesão realizadosem sua região.
Comenta sobre o Projeto de Lei do Orçamento para o exercício financeiro de dois mil e
vinte e convida os colegas vereadores membros da Comissão de Finanças e
Orçamentos para realizar uma audiência pública. E não havendo mais nada a tratar o
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senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 (dez horas e
cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 11
de novembro 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 rrunvfi pfelpá demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, à«L JMsorjr' Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador_ yJr )~-José Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

.ffi.1 J-EthTa /̂laria Canuto de Sá 2a.Secretária. *******************************
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