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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 11 DE NOVEMBRO DE 2019. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 11 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 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 (125:1) 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 542/2019, que autoriza o
Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo para
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Obras Serviços
Públicos e Ouras Atividades. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei 539/2019, que autoriza o
Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, o qual foi colocado em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da
Comissão de Obras. Serviços Públicos e Outras Atividade, apresentado ao
Projeto de Lei 539/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel
de seu património, sendo a mesma colocada em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António
Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece o Deputado Alex Santiago
e o Governo do Estado pela realização da Ação Solidária e diz que esse trabalho
é muito importante para a população e mesmo a demanda sendo muito grande
a equipe tem se esforçado em atender a todos que chegam até a Ação. Discorre
sobre as pontes e bueiros e fala que sua preocupação nesse sentido tem
aumentado, pois já iniciou o período chuvoso, bem como a safra do abacaxi.
Fala que infelizmente tem situações que não conseguem resolver e não é por
falta de empenho deste Casa. Comenta sobre o transporte escolar e diz que
infelizmente a única alternativa é finalizar o ano letivo da forma que está nos
empenhar que a situação seja diferente no próximo ano. Discorre sobre sua
viagem a Capital do Estado e fala que levou um documentário na Rede Celpa
mostrado a situação do fornecimento de energia elétrica na Vila Ametista e até
o presente momento não teve resposta do Diretor da Celpa e se não obter
resposta retornará a cobrar providências. Dando continuidade à Sessão faz uso
da palavra o vereador Raimundo Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de
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rotina e manifesta satisfação pela realização da Ação Solidária e diz que a
população tem uma necessidade grande em está regularizado seus documentos
e agradece o Governo do Estado pela realização da Ação. Fala que o início do
período chuvoso começou e com isso aumenta a demanda em recuperação de
pontes e estradas vicinais e o Gestor e o Secretário de Obras têm se deparado
com a dificuldade em conseguir madeira para a recuperação de pontes e os
parabeniza pelo serviço em recuperação de estrada vicinal na região do Bom
Jesus l, no trecho do Barro Vermelho. O próximo a fazer uso da palavra é a
vereadora Edna Maria, a qual cumprimenta a todos e parabeniza toda a
Coordenação e todas as pessoas que se empenham pelo o Hospital de Amor e
diz que teve o privilégio de participar de uma a ação da coordenação do Hospital
de Amor e se emocionou em ver tantas pessoas se doando em prol de outros e
fala que devemos nos unir cada vez mais por esse tipo de ação. Discorre sobre
a Ação Solidária e fala que esse tipo de ação é de extrema importância para os
munícipes, pois precisam ter gastos extras para regularizar suas
documentações. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o Marcos dos
Reis, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a campanha contra o
Câncer Infanto-juvenil e diz que essa Casa apoia a campanha e hoje todos estão
vestidos com a camiseta da campanha. Comenta sobre a Ação Solidária e diz
que essa ação está sendo realizada em vários municípios do Estado e fala a
todos que estão com pendências em seus documentos para aproveitarem a
oportunidade. Diz que está sempre à disposição do povo ajudando no que for
possível. Discorre sobre a reunião com os moradores da região da Grota de
Coco e Juassama entre outras localidades ouvindo suas demandas referente ao
transporte escolar e diz que todos os vereadores têm se empenhado de forma
incansável pelos direitos da população. Fala que o trabalhador precisa ter sua
ferramenta de trabalho, então deveria ser obrigatório as empresas que
concorrem a licitação de transporte escolar ter os ônibus e que no próximo ano
irá acompanhar a licitação de perto. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Gilmair Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza os
colegas vereadores pela preocupação com as demandas do Município.
Parabeniza o Deputado Alex Santiago e sua esposa e o Governo do Estado pela
realização da Ação Solidária e diz que esse tipo de Ação é extremamente
necessário, pois a população tem uma necessidade grande em regularizar seus
documentos. Fala que o Município tem uma demanda muito grande em
recuperação de pontes e estradas vicinais e a Secretaria de Obras está
trabalhando até aos domingos. Agradece o Secretário de Obras e o Prefeito pela
recuperação de iluminação pública em alguns pontos da Sede do Município.
Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o
qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta repúdio ao serviço se transporte
escolar do Município e diz que o ônibus que faz linha na região Chapada
Vermelha não está funcionando e segundo o Secretário de Educação o ônibus
da Chapada Vermelha foi destinado para a região da Juassama, pois os pais
dessa região fizeram uma reunião exigindo melhores nesse serviço e em seu
ponto de vista está tapando o sol com a peneira pois desasiste uma região para
atender outra. Diz que todos os vereadores estão insatisfeitos com o serviço de
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transporte escolar e os alunos estão sendo muito prejudicados, pois serão
incapazes de concorrer ao EMEM. Faz a parte a vereadora Edna Maria e diz que
os alunos estão tendo perdas irreparáveis e acredita que deveria repor as aulas
que esses alunos estão perdendo. Fala que essa Casa precisa se unir para
fiscalizar de perto a licitação de transporte escolar para não voltar a acontecer
de uma empresa participar da licitação sem os ônibus. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que o Secretário de Educação tem total
autonomia para resolver a situação e fala que com o recurso que o Município
paga para a empresa que faz o transporte escolar e daria para comprar sua
própria frota e de ônibus de qualidade. Faz a parte o vereador Gilmair Siqueira
e parabeniza o colega vereador Alécio Pessoa pelas colocações e fala que
acredita que a única solução para o transporte escolar no Município seria adquirir
os ônibus. Volta a fazer uso da palavra o Alécio Pessoa e agradece o
Governador Hélder Barbalho pela realização da Ação Solidária, bem como o
Deputado Alex Santiago e sua esposa Majorri por estar à frente da Ação. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza a Coordenador do Hospital de Amor Carlos
Rocha pelo empenho em ajudar o próximo, bem como todas as pessoas que
contribuem com o Hospital. Agradece o Senador Jader Barbalho por ter
destinado 200.000,00 {duzentos mil reais) para a conclusão da reforma do
Hospital Municipal e isso mostra que o Senador tem compromisso com Floresta
do Araguaia. Fala que seu mandato está à disposição da população para ajudar
no que for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o senhor Carlos
Rocha pelo empenho em ajudar o Hospital de Amor, pois o nosso Município é
muito ajudado pelo hospital e o tratamento feito no Hospital é de primeira
qualidade e se coloca à disposição para ajudar no que for possível. Agradece o
Governador Hélder Barbalho pela realização da Ação Solidária no Município e
do Deputado Alex Santiago por estar à frente da Ação. Discorre sobre o
transporte escolar e fala que os ônibus dessa empresa não deveriam estar
rodando e espera que no próximo ano essa situação não volte a se repetir.
Manifesta preocupação com as pontes, pois o início da safra do abacaxi já se
iniciou e tem várias pontes que não aguenta o peso de veículos carregados e diz
que o Executivo precisa priorizar a questão das pontes. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão e votação em primeiro turno, artigo por artigo, o
Projeto de Lei 539/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel
de seu património, o qual após ser discutido pelos vereadores, foi posto em
votação e sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar
o 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 18 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o Senhor
Carlos Rocha, o qual cumprimenta a todos e parabeniza o time Cavalo de Aço
pela conquista dos Veteranos. Agradece essa Casa pelo apoio na Coordenação
do Hospital de Amor e discorre sobre os eventos que a Coordenação realizou
esse ano. Fala que no Primeiro Leilão em prol do Hospital de Amor foi
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arrecadado e enviado 55.565,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta
e Cinco Reais). Faz algumas comparações quanto ao custo do tratamento de
Câncer no Hospital é diz que é o melhor tratamento para Câncer no Brasil e está
disponível para a população de Floresta do Araguaia e se alguém precisar pode
procurar a Coordenação. Diz que o serviço da Coordenação é voluntário e por
isso os coordenadores frequentemente está pedindo a contribuição população
para realizar esses eventos e certamente esses pedindo de ajuda iram continuar
pois a Coordenação não consegue avançar sem o apoio da população.
Parabeniza a Câmara por estrem todos vestidos com a camiseta da Campanha
Passos que Salvam. Cita o nome se algumas pessoas que sempre tem
cooperado com a Coordenação do Hospital de Amor e agradece de coração a
todos. Fala que quem quiser fazer parte da Coordenação que se sinta convidado.
Convida a todos participarem da Caminhada Passos que Salvam, dia vinte e
quatro de novembro. Diz que esse ano a Coordenação vendeu quinhentos lotes
da caminhada e como esse ano teve muita procura no próximo ano será pedido
mil lotes e fala que a renda dos lotes é especialmente para a prevenção e
combate do Câncer Infanto-juvenil que tem prioridade no tratamento. E para
constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário, lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinada porfmim e pebs demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Verejdor, .. , A -̂l'
Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador^ jl?T • . José Maria
Lima Magalhães, Presidente. Vereadora (^^^~~\~~-—( Edna Maria
P *._ .jp oi oa Cpprptária *********************************************************
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