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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 28 DE MAIO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 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 JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado
pela vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ 1a Secretário, em exercício e a vereadora ROSENI
BRITO SOUSA, 2a Secretária, em exercício, 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 Marcos dos Reis Rocha. 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 Salmos (25:4) 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 dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redacão, apresentados aos Projetos de Lei n° 529/2019, 530/2019,
531/2019, 533/2019, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património,
sendo os mesmos postos em discussão e votação e e sendo aprovados por unanimidade. Leitura
dos Pareceres da Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, apresentados aos Projetos de
Lei n° 529/2019, 530/2019, 531/2019, 533/2019, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, sendo os mesmos postos em discussão e votação e sendo aprovados
por unanimidade. Leitura da Indicação n° 043/2019, de autoria do vereador António Luiz, que
Indica a necessidade de proceder com recuperação de estrada vicinal, a qual foi colocada em
discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora
Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta pesar pelo ocorrido com
um paciente que teve sua entrada recusada no Hospital Regional de Redenção e parabeniza a
atitude do Governador Heider Barbalho pelo seu posicionamento diante do situação, pelo como
pelo empenho do Governador em está presente em todos os municípios do Estado. Agradece a
todos os organizadores e pessoas que trabalharam para que o Festival de Abacaxi acontecesse.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre a realização do Festival do Abacaxi e parabeniza a equipe pela organização
do evento. Agradece o Governador Heider Barbalho por ter vindo prestigiar o Festival de Abacaxi
acontecesse. Agradece o Senador Paulo Rocha por ter destinado para o Município uma patrulha
agrícola, que será encaminhada para a Associação Salobo, bem como de um caminhão trucado
que será entregue para a Cooperativa Leiteira. Diz que tem uma emenda parlamentar de
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a implantação do sistema de abastecimento de
água da Vila Tabuleiro e manifesta gratidão a Deus por estar conseguindo cumprir o seu papel de
ajudar o povo. Fala que a bomba do poço da Vila Piaçaba queimou a alguns dias e solicita ao
Poder Executivo que resolva essa situação o mais rápido possível. Diz que irá conversar com o
Secretário de Obras referente a recuperação de algumas pontes na região da Vila Piaçaba e
Tabuleiro. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, o qual faz
os cumprimentos de rotina e parabeniza a equipe organizadora do Festival do Abacaxi pela
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belíssima festa que foi realizada e diz os produtores rurais precisam ser valorizados cada vez
mais. Parabeniza Vinícius, popular Coelho pela realização do Motocross, bem como todos os
pilotos do Município, pois fizeram boas colocações. Agradece o Governador Helder Barbalho por
estar presente no Festival de Abacaxi e fala que na oportunidade protocolou ofício solicitando
maquinários para o Município, pois a demanda é muito grande para os maquinários que temos.
Fala que esse ano ainda não foi a Belém angariar recursos para o Município por falta de recursos
e que irá se reunir com o Presidente desta Casa para se inteirar das dificuldades desta Casa de
Leis. Faz a parte o vereador Joaquim Fiscal e fala o Deputado Chamolzinho comprou as
indicações dos vereadores nas viagens a Belém. Volta a fazer uso da palavra o Borrachinha e fala
que o período do verão está chegando que é o melhor período para proceder com a recuperação
das estradas vicinais. Agradece a Deputada Júlia Marinho pela emenda parlamentar para o
bloquetiamento de algumas ruas do Distrito de Bela Vista e diz que a ex-deputada sempre olhou
para o Município de Floresta do Araguaia. Discorre sobre a Rede Celpa e manifesta indignação
pela forma que essa empresa presta serviço no Município diz que está à disposição da população
para se necessário fazer apreensão dos veículos dos funcionários da empresa quando os mesmos
estiveram realizando cortes no fornecimento da energia elétrica e exigir que o gerente da empresa
venha buscar os veículos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o Festival de Abacaxi e fala que esse evento tem
melhorado a cada ano. Diz que durante o Festival de Abacaxi as casas populares ficou sem água,
devido um defeito na bomba e diz que o correio seria ter uma bomba reserva. Faz a parte o
vereador Lázaro Purcino e fala que viu um vídeo no Whatsap dizendo que houve sabotagem e diz
que se isso for verídico é lamentável. Faz a parte a vereadora Piquena Vital e diz que segundo
informações à tarde o problema será resolvido. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa e diz que é irresponsabilidade deixar as pessoas que mais precisam sem água que é
essencial para a vida das pessoas. Discorre sobre o Projeto de Lei de sua autoria, que altera a Lei
de Contribuição de Iluminação Pública e fala que a documentação das Vilas não chegou a esta
Casa e que se a documentação das vilas não chegar até o mês de Junho irá colocar o seu projeto
em pauta e pede o apoio dos colegas vereadores em sua aprovação. Dando seguimento a sessão
faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
o Festival do Abacaxi e diz que a festa foi um sucesso e parabeniza os organizadores. Diz que os
verdadeiros responsáveis pela realização da festa são os produtores de abacaxi e em seu ponto
de vista deveria ser mais valorizados no evento. Agradece o Governador por visitar o Município
de Floresta do Araguaia e participar da festa. Fala que os produtores de abacaxi precisa do Poder
Executivo no sentido de ter estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade para escoar
suas produções. Fiz irá a Belém na próxima semana e diz que na oportunidade estará no gabinete
da Deputada Cilene Couto e Alex Santiago, onde irá articular a implantação de uma Subestação
de energia no Município. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que quando esteve
em Brasília com o Deputado Cássio Andrade o mesmo garantiu que iria se empenhar ao máximo
por esta questão. Volta a fazer uso da palavra o Nonato Alves e fala que já passou da hora do
Município ter sua própria subestação de energia, bem como um escritório de atendimento ao
cliente. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Renato, que faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre a visita do Governador Helder Barbalho ao Município de Floresta do
Araguaia. Comenta sobre emendas parlamentares e cita algumas que conseguiu, juntamente com
os colegas vereadores. Diz que a região da Juassama precisa de mais atenção do Poder
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Executivo, pois é grande, afastado e tem tido pouco assistência. Diz que sua vida sempre foi
dedicada do bem da sociedade e se coloca à disposição para ajudar no que for possível. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e faz um requerimento
verbal para o Senhor Pedro Casagrande fazer uso da tribuna livre. Em seguida o senhor
Presidente coloca o requerimento do vereador António Luiz em discussão e votação, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade. Comenta sobre o Festival do Abacaxi e parabeniza todos que
trabalharam para que essa festa acontecesse. Diz que em seu ponto de vista o produtor de abacaxi
deveria ser mais valorizado no festival do abacaxi. Manifesta indignação pela Secretaria de
Agricultura não atender todas as localidades com os tratores da Prefeitura. Diz que solicitou do
Gestor que o trator que recebeu da Deputada Júlia Marinho fosse destinado para a região da Vila
Ametista e até o presente momento não foi atendido. Discorre sobre iluminação pública e fala que
essa situação é muito falada nas sessões plenárias e infelizmente nada é resolvido. ORDEM PO
DIA. Iniciando com a discussão e votação, em segundo turno, de forma global, o 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), a qual foi posta em votação do artigo 1° ao 3° e obtendo aprovação
unânime. Discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo, os Projetosde Lei n° 529/2019,
530/2019, 531/2019 e 533/2019, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, os quais foram posto em votação e sendo aprovados por unanimidade. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 33 (onze
horas e trinta e três minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 03 de
junho do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
convida para fazer uso da palavra o senhor Geraldo Frederico da Silva, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que está usando a tribuna livre para prestar contas do trator da
agricultura familiar que está prestando serviço na região Mata Azul, Santo António, Santa Maria e
Travessão. Diz que irá prestar contas do trator da Gestão do senhor Eduardo e da Gestão atual.
Fala que quando o trator foi encaminhado para a região foi feito algumas exigências ao Secretário
de Agricultura e o Prefeito, que foram aceitas. Fala que na Gestão do senhor Eduardo foi prestando
contas que o trator trabalhou do mês de setembro até o mês de dezembro foi trabalhado a 58,00
(cinquenta e oito reais), cento e sessenta horas, que deu um total de 9.320,00 (nove mil trezentos
e vinte reais), hora trabalhada a 90,00 (noventa reais), centro e dez horas, totalizando 8.824,00
(oito mil oitocentos e vinte e quatro reais), beneficiando setenta pessoas e o dinheiro foi depositado
na conta da Prefeitura feito pelo então Secretário de Agricultura na época. Desse dinheiro foi tirado
para a compra de uma bomba injetora para um trator que estava na fazenda Alvorada 900,00
(novecentos reais), trator Bom Jesus 700,00(setecentos reais) para a compra de um radiador,
posto de gasolina 500,00 (quinhentos reais), torneadora 350,00(trezentos e cinquenta reais),
concerto do veículo Strada 350,00 (trezentos e cinquenta reais), mais 180,00 (cento e oitenta
reais), mais 120,00 (cento e vinte reais), totalizando 3.100,00 (três mil e cem reais) sendo que o
restante do dinheiro foi depositado na Secretaria de Agricultura, feito pelo Secretário Álvaro e
assinado pelo senhor Eduardo. Diz que o atual Secretário de Agricultura não quis fazer a prestação
de contas e lhe falava que deveria fazer a prestação de contas com o senhor Eduardo e questiona
que o senhor Eduardo não era mais Secretário de Agricultura. Diz que conversou com o Prefeito
e lhe perguntou por que o atual Secretário de Agricultura não queria fazer a prestação de contas
e se o senhor Prefeito quiser tirar o trator da região é só solicitar com ofício, pois levou 3.400,00
(três mil e quatrocentos reais) que é da Secretaria. Diz que do final do mês de Janeiro e o mês de
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fevereiro total de horas trabalhadas cento e cinquenta horas ponto seis a 80,00 (oitenta reais)
totalizando 12.448,00 (doze mil quatrocentos e quarenta e oito reais), despesas, pois quando foi
no mês de dezembro a Prefeitura dispensou os contratos o operador do trator foi dispensado e
precisava do trator na região, então veio até a essa Casa e teve o apoio de todos os vereadores
para o trator manter todas as suas despesas. Fala que a despesa do trator com óleo diesel foi de
5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), operador José setenta e nove horas ponto
sete, 13,00 (treze reais) a hora 1.036 { Um mil e trinta e seis reais), operador Frederico setenta e
cinco horas ponto nove, vezes 13,00( treze reais), total de 986,00(novecentos e oitenta e seis
reais), totalizando 2.022,00 {dois mil e vinte e dois reais), outras despesas, grade, manutenção do
trator 1.118,00 (Um mil cento e dezoito reais, total de despesas pagas 8.906,00 (oito mil
novecentos e seis reais), valor líquido 3.542,00( três mil quinhentos e quarenta e dois reais) foi o
valor que tentou fazer o acerto no mês de fevereiro e não quis fazer o acerto. No mês de março o
trator foi para a região da Travessão onde teve sessenta e um ponto um horas trabalhadas, total
4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais), despesas, óleo diesel 2.060,00 (dois mil e sessenta
reais), operador 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais), outras despesas 900,00
(novecentos reais), total 3.755,00 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais), valor líquido
1.153,00 (Um mil cento e cinquenta e três reais). No mês de abril devido as constantes chuvas i
trator trabalhou pouco, sendo trinta e seis horas ponto nove, 2.952,00 (dois mil novecentos e
cinquenta e dois reais), despesas de óleo 1.408,00 (Um mil quatrocentos e oito reais), operador
479,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), outras despesas 120,00 (cento e vinte reais), total
de despesas 2.007,00 { dois mil e sete reais), valor líquido 945,00 (novecentos e quarenta e cinco
reais), com onze famílias beneficiadas. Fala que no mês de maio foram quarenta e uma ponto
nove horas trabalhadas, total bruto 3.352,00 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais), despesas
de óleo diesel e operador, outras despesas 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), total de
despesas pagas 2.876,00 ( dois mil oitocentos e setenta e seis reais), valor líquido 476,00
(quatrocentos e setenta e seis reais), pois esse mês foi feito a manutenção no trator e diz que tem
em mãos todas as notas das despesas e faz um resumo financeiro do mês de janeiro ao mês de
maio de dois mil e dezenove e diz que tem em caixa 5.900,00 {Cinco mil e novecentos reais). Fala
que do mês de janeiro ao mês de maio e foram duzentas e cinquenta e cinco horas trabalhadas,
valor bruto 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais), despesas 17.440,00
(dezessete mil quatrocentos e quarenta reais), mais quinze horas de despesas de deslocamento
do trator. Horas trabalhadas quinhentos e sessenta e seis, valor arrecadado 41.784,00 (quarenta
e um mil setecentos e oitenta e quatro reais), cento e trinta e seis pessoas beneficiadas. Diz que
tem tratores parados e estão querendo tirar esse trator da região e que realiza esse trabalho com
transparência e honestidade. Agradece o Prefeito Adélio dos Santos, pois foi a primeira vez que
um trator foi para essa região e demais pessoas que apoiam a estadia do trator na região. Dando
continuidade o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o senhor Álvaro Milhomem,
o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a todos os vereadores por ter disponibilizado o
espaço da Câmara para a realização do evento técnico do Festival do Abacaxi, bem como as
funcionárias da Câmara pela ajuda no evento. Diz que a maior preocupação hoje da Secretaria de
Agricultura é trabalhar de forma organizada para assim desenvolver um bom trabalho no nosso
Município e o primeiro passa está sendo dando que é juntamente com a ADEPARA fazer o
cadastramento dos produtores, pois diante da realização desse serviço poderá buscar mais
recursos e parcerias para o Município. Fala que o intuito da Secretaria de Agricultura é ajudar os
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agricultores, mais de forma organizada para que não venha a atender apenas parte dos
agricultores. Fala que irá encaminhar os tratores para está atendendo algumas regiões e fala ao
vereador António Luiz que será destinado um trator para a região da Ametista. Diz que está
desenvolvendo seu trabalho em parceria com o Conselho Municipal da Agricultura. Discorre sobre
o discurso do senhor Geraldo Frederico da Silva diz que cada Secretário responde pelos seus
atos. Diz que quanto a prestação de contas a que o senhor Geraldo citou tem uma Lei Municipal
a ser cumprida e não irá deixar de cumprir a Lei, pois é uma ofensa aos vereadores. Diz que a Lei
precisa ser cumprida e a prestação de contas deve ser feira perante o Conselho Municipal da
Agricultura. Fala que da forma como era trabalhado ele não trabalha, pois não irá receber dinheiro
em Secretaria que seve ser depositado no fundo de desenvolvimento rural, o financiamento da
Secretaria Municipal de Agricultura. Fala que o lugar de dinheiro público e na conta pública e não
na sua conta ou na sua mão e quer se lhe seja entregado o comprovante de depósito. Fala que
recentemente chegou do Ministério Público Federal uma denúncia do Conselho Municipal da
Agricultura. Diz que a Secretaria de Agricultura está de portas abertas para esclarecer quaisquer
dúvidas. Diz que todos os operadores dos tratores da Prefeitura são funcionários públicos e
atualmente o operador que está trabalhando no trator da região da Mata Azul não é funcionário
público é filho do Senhor Geraldo, qualquer coisa que por ventura vier a acontecer é de total
responsabilidade do senhor Geraldo Frederico. Faz a parte os vereadores Alécio Pessoa, Joaquim
Fiscal, Edna do Fernandão, Lázaro Purcino, Borrachinha e parabenizam o senhor Geraldo
Frederico e o senhor Álvaro pelas colocações e pelo trabalho que vem realizando e dizem que se
há algum erro na Lei precisa ser corrigido e entrar em um consenso, pois a produtores não podem
sair prejudicados com essa situação. Volta a fazer uso da palavra o vereador senhor Álvaro
Milhomem e fala que a sua preocupação em deixar um trator em uma determinada região e as
outras regiões ficam desassistidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e seu intuito é melhorar
esse atendimento aos produtores rurais. Dando continuidade à sessão o senhor Presidente
convida para fazer uso da palavra o senhor Pedro Casagrande, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o transporte escolar e diz que esse serviço infelizmente tem deixado muito
a desejar deixando os pais desesperados sem saber o que fazer e em vista disse solicita aos
vereadores que acompanhem de perto essa situação e assim encontrar uma solução. Comenta
sobre as estradas vicinais e fala que na região da Juassama tem alguns trechos que estão
praticamente intragável. Fazem a parte os vereadores António Luiz, Lázaro Purcino, Edna do
Fernandão e dizem que o transporte escolar sempre foi bastante discutido nessa Casa e se
colocam a disposição para ajudar no que for possível e que precisam melhorar o valor do
quilómetro rodado na licitação e assim poder exigir ônibus de melhor qualidade. E para constar eu
vereadora Edna Maria Canuto de Sá, 1a Secretário, em exercício lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereadora, PyfyL Edna Maria Canuto de Sá 1a. Secretária, em
exercício, Vereador_ miA J_, "José Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora

_, Rosetii Brifeò Sousa 2a.Secretária, em exercício. *******************************
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