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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2019. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 02 de dezembro 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 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.
TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna Maria, a qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre a situação dos funcionários contratos e diz que assim que
finalizar a Sessão terá uma reunião com o Prefeito sobre sua decisão quanto a
pagar o mês de dezembro para os funcionários contratos, no entanto os contratos
já venceram. Fala que espera que esses funcionários contratos sejam aprovados
no concurso público para que possam ter uma segurança em seu trabalho e assim
ter uma melhor qualidade de vida e que o Município de Floresta do Araguaia precisa
de mais vagas de empregos. Discorre sobre a Audiência Pública para discutir o
Orçamento para o ano de dois mil e vinte e diz que infelizmente poucos munícipes
vieram participar, pois esse recurso não é do Prefeito e sim da população. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, o qual faz os
cumprimentos de rotina e comentar sobre as emendas parlamentares que
conseguiu para o Município e manifesta satisfação por contribuir com o seu
desenvolvimento. Discorre sobre a crise que o País enfrenta e fala que as pessoas
mais carentes financeiramente são as mais atingidas e acredita que que uma
possível solução seria abrir créditos para incentivar a população a abrir seu próprio
negócio e poder ter uma vida digna e diz que Floresta do Araguaia precisa gerar
emprego para população. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e diz que
Gestor deveria se empenhar em trazer empresas para o Município para gerar mais
empregos. Volta a fazer uso da palavra o vereador Renato de Alencar e fala que
precisamos valorizar os mais necessitados e se coloca à disposição para ajudar no
que for possível. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador
António Luiz, que cumprimenta a todos e comenta sobre
a Audiência Pública para discutir o Orçamento para o ano de dois mil e vinte e
agradece a todas a pessoas que se fizeram presentes, no entanto acredita que
deveria ter um número maior de pessoas presentes, pois o Orçamento é o Projeto
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de Lei mais importante do Município, visto que dele depende o bom funcionamento
do Município e parabeniza os representantes da educação pela participação da
audiência. Fala que sentiu falta da participação de algum representante da saúde,
pois a saúde do nosso Município enfrenta grandes dificuldades. Parabeniza os
servidores da saúde pela coragem em atender s população em um local totalmente
inadequada. Diz que sempre que visita o Posto de Saúde da Vila Ametista e
relatado a sua pessoa falta até os medicamentos para os hipertensos e o Posto de
Saúde do Distrito de Bela Vista não é diferente. Parabeniza os colegas vereadores
pelo empenho em ajudar na área da saúde. Diz que o Governador Hélder Barbalho
está realizando um excelente trabalho na região Sul e parabeniza o Deputado Alex
Santiago pela parceira e companheirismo o Governador e diz que essas visitas são
extremamente importantes para o governo ter o real conhecimento das
necessidades da sociedade. Fala que finalizando a Sessão irá procurar o Secretário
Municipal de Saúde, pois teve alguns diagnósticos de zoonoses e a população está
cobrando providências do Poder Público e pede o apoio dos colegas vereadores
para solucionar esse problema. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Gilmair Siqueira, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre as dificuldades que
o produtor rural enfrenta todos os anos por falta de estradas vicinais em boas
condições de trafegabilidade e diz que sofre junto com o produtor com essa
situação e fala que os maquinários do Município são insuficientes para atender sua
demanda. Diz que foi informado que na próxima semana virá uma equipe para fazer
o treinamento com o pessoal que irá trabalhar no escritório de atendimento da Rede
Celpa. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Marcos dos
Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza a Administração pela
decoração natalina que está sendo feita na Cidade. Discorre sobre as estradas
vicinais e fala que o Secretário de Obras trabalha de forma incansavelmente, mas
infelizmente não consegui atender toda a demanda e diz que o Governo do Estado
precisa olhar mais para o Município no sentido se destinar maquinários para o
Município. Diz que todos os vereadores buscam recursos para o Município e cita
algumas emendas parlamentares que conseguiu. Diz que se fosse o Gestor do
Município iria se empenhar na geração de empregos, pois o índice de desemprego
é muito grande. Comenta sobre a licitação de transporte escolar e fala que todos
os vereadores querem participar dessa licitação e acredita que os diretores das
escolas também deveriam participar e fala que essa Casa não irá aceitar ônibus
sucateados para transportar os alunos. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
Audiência Pública para discutir o Orçamento para o ano de dois mil vinte e fala que
essa audiência serviu de aprendizado e mostrou a importância de realizar audiência
pública anualmente conforme pede o nosso Regimento Interno, visto que é o
Projeto de Lei mais importante do Município e dar oportunidade da população
participar e indicar as áreas mais importantes onde o recurso deve ser aplicado.
Diz que a audiência foi muito produtiva e foi feito algumas emendas. Comenta sobre
a reforma do Hospital Municipal e fala que essa obra está demorando muito a ser
concluída e mesmo sem a liberação do recurso pela Caixa Económica Federal a
obra deve ser concluída. Fala que a empresa que ganhou licitação precisa investir
no negócio, pois se ganhou a licitação precisa ter recurso suficiente para concluir a
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obra para receber o valor da obra. Diz que a população já sofre o suficiente com
falta de médicos especialistas, equipamentos e medicamentos, então pelo menos
o atendimento emergencial precisa ser ofertado com qualidade para a população.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 09 {onze horas e nove minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 03 de dezembro do corrente ano, noitiorário
regimental E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário,
lavrei e^aasino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada porVnim e
pelos/^e/rçais membros da Mesa Diretora da Câmara MunicipalAVe^ôador,

_, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador A
Lima Magalhães, Presidente. Vereadora Edna

f^aniitr» rio ^á 7a ****************************************************
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