
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo Página 1 de 2

ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 13 DE MAIO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 13 de maio 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, em
exercício do vereador MARCOS DOS REIS ROCHA, auxiliado pela vereadora EDNA
MARIA CANUTO DE SÁ 1a Secretária, em exercício e o vereador LÁZARO
PURC1NO DA SILVA, 2° Secretário, em exercício, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a presença de
nove vereadores, havendo portanto, quorum. Com a ausência justificado dos
veadores José Maria Lima Magalhães e Gilmair da Cruz Siqueira. 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 (10:17)
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 n°
532/2019, de 02 de maio de 2019, que autoriza abertura de credito especial no valor
de 100.000,00 (cem mil reais), logo após o mesmo foi encaminhado para a comissão
de Finanças e Orçamentos. Indicação n° 040/2019, de autoria do vereador Lázaro
Purcino, que indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da ponte,
localizada entre a propriedade do senhor João Caboclo e o senhor José de Fátima,
na estrada vicinal saindo da Vila Tabuleiro a Vila Bom Jesus l, a qual foi posta em
discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 041/2019,
de autoria do vereador Lázaro Purcino, que indica a necessidade urgente de proceder
com a recuperação da ponte, localizada na região do Cocalino, próximo a propriedade
do senhor Carlinhos e senhor Sue, a qual foi posta em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. Indicação n° 042/2019, de autoria do vereador Irmão
Marquinhos, que indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da
estrada vicinal saindo da estrada vicinal que vai para o Distrito de Bela Vista, que entra
no Canto Grande, indo para o Santo António, Mata Azul, passando pela ponte sobre
o Córrego Lajeado até chegar na Vila Juassama, bem como a recuperação da ponte
sobre o córrego Lajeado, a qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada
por unanimidade TEMA LIVRE Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações de sua autoria
solicitando a recuperação de pontes e fala que solicitou do Secretário de Obras a
realização desse serviço e infelizmente até o presente momento não foi atendido. Diz
que a bomba do poço artesiano da Vila Piaçaba estragou e pede que o concerto seja
feito o mais rápido possível, pois a população não pode ficar sem água. Manifesta
preocupação com a situação das estradas vicinais da região do Bom Jesus II e pede
ao Executivo que der melhor assistência a região. O próximo a fazer uso da palavra é
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o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e discorre sobre as indicações
do colega vereador Lázaro Purcino e fala que essas pontes são de extrema
importância à população e não podem ficar sem ser reconstruída. Fala que o
Executivo precisa aproveitar o período de veraneio para recuperar as estradas
vicinais. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do
Fernandão, que cumprimenta a todos e parabeniza a comissão organizadora do
Hospital de Amor de Floresta do Araguaia pela realização do Primeiro Leilão Direto
de Viver do Município. Discorre sobre a reforma do Hospital Municipal e diz que está
muito difícil manter o atendimento no Postinho onde está funcionando o hospital e que
a reforma precisa ser concluída o mais breve possível. Parabeniza o colega vereador
Alécio por mais uma vez trazer o Dr. Faulli para atender no Município. Diz que a
população está enfrentando dificuldades em ser assistida pelo Hospital Regional de
Redenção e pede aos colegas vereadores que façam uma reunião com o Diretor do
Hospital Regional afim de resolver a situação. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Irmão Renato, que faz os cumprimentos de rotina e diz que o Diretor do
Hospital Regional de Redenção pediu a ajuda dessa Casa para angariar recursos para
ajudar no custeio do Hospital. Manifesta indignação com a falta de valorização e
respeito do Diretor de esportes com os esportistas de Floresta do Araguaia e fala que
irá conversar com o Prefeito a respeito desse assunto. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
as vezes se decepciona com a Administração devido algumas situações, porém
continua na luta em prol da sociedade. Discorre sobre o discurso do colega vereador
Irmão Renato e manifesta empatia com a situação referente ao esporte. Faz a parte o
vereador Nonato Alves e fala que percebe que o Município valoriza mais os jogadores
de outros municípios e que o Diretor de Esportes não valoriza os esportistas de
Floresta do Araguaia. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que como
representantes do povo não podemos aceitar esse tipo de situação e se coloca à
disposição para ajudar a resolver a situação. Volta a fazer uso da palavra o vereador
António Luiz e sugere que seja feito uma reunião com o Executivo e o Diretor de
Esportes afim de resolver a situação. Discorre sobre o transporte escolar e fala que
os faróis dos ônibus escolares foram roubados, pois o mesmos ficam no pátio da
escola que não é murado e solicita do Poder Executivo que proceda com a construção
do muro da escola da Vila Ametista afim de trazer mais segurança. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:
30 (dez horas e trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 20 de maio do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereadora Edna Maria Canuto de Sá, 1a Secretária, em exercício, lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pçlpjS demais membros
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadora, fP l Edna Maria
Canuto de Sá 1a. Secretária, em exercício, Vereador JA^aA- Marcos dos
Reis Rocha Presidente, em exercício, Vereador ^^ „, Lázaro Purcino
da Silva 2°.Secretário, em exercício. ******************
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