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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 18a SESSO ORDINRIA DO 1° PERODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 10 DE JUNHO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 10 de junho 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 vereador 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 de nove vereadores, havendo portanto, quorum. Com a ausência justificada
dos vereadores Alécio da Costa Pessoa e Renato Pereira de Alencar. 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 (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. Indicação n° 046/201 9, de autoria do
vereadores António Luiz, Joaquim Fiscal, Borrachinha e Alécio, que indica a
necessidade urgente em proceder com a perfuração de poço na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Pedro Voltarelli, anexa José Pereira Barbosa, na Vila Ametista, a
qual foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, que manifesta reverência a Deus
e cumprimenta a todos. Discorre sobre o trabalho dos vereadores e diz que todos tem
se empenhado em prol da população e cita algumas emendas parlamentares que
conseguiu para o Município de Floresta do Araguaia. Diz que devido a uma pequena
cirurgia no pé teve que dar uma pequena pausa em suas lutas, no entanto já está na
ativa novamente. Comenta sobre o problema na bomba do poço semi artesiano das
casas populares e diz que o correto è ter uma bomba reserva para os poços. Diz que
seu mandato está à disposição e está sempre disponível para ajudar no que for
possível. Parabeniza a Secretaria Municipal de Educação pela organização da Festa
Junina Unificada e diz que foi uma belíssima festa e espera que se torne tradição no
Município. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha,
o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que mais uma vez os vereadores estão
reunidos nessa Casa de Leis discutindo melhorias para o Município. Discorre sobre o
ocorrido nas casas populares referente ao fornecimento de água e pede o Poder
Executivo agilidade na resolução do problema, pois foi colocado uma bomba que não
está conseguindo atender toda a demanda das casas populares. Pede ao Secretário
de Obras que atenda as indicações aprovadas por esta Casa solicitando recuperação
de pontes e assim valorizando os produtores rurais. O próximo a fazer uso da palavra
e o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e agradece a Deus pela a
oportunidade de mais uma vez está presente nessa Casa defendendo os interesses do
povo. Agradece o Poder Executivo e o Secretário de Obras por ter atendido uma
indicação de sua autoria solicitando a recuperação de uma estrada vicinal na região do
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Distrito de Bela Vista. Discorre sobre a indicação de sua autoria solicitando a
recuperação a perfuração de um poço semi artesiano na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro Voltarelli e diz que é muito importante que o Poder Executivo
atenda essa indicação, pois a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou um
projeto com o plantio de algumas mudas de árvores típicas da região que precisaram
serem irrigadas no período de verão e parabeniza a todos que participaram da
realização do projeto. Comenta sobre as críticas que são feitas nas redes sociais e
manifesta indignação com a situação, pois pode observar muita falta de respeito e por
muitas vezes se sente constrangido, pois prejudica sua família. Diz que faz parte dessa
Casa por mérito próprio, escolhido pela população. Faz a parte a vereadora Edna do
Fernandão e diz que é preciso todos os vereadores tomarem as devidas providências
junto a justiça e que se faz parte dessa Casa foram eleitos pela maioria e não podemos
deixar que meia dúzia de pessoas difamem os vereadores. Convida todos os colegas
vereadores para registrar um boletim de ocorrência. Volta a fazer uso da palavra o
vereador António Luiz e agradece a colega vereadora pelas colocações. Diz que esse
tipo de mídia é uma podridão e uma falta de respeito que fere os eleitores e coloca o
seu mandato à disposição. Faz a parte o vereador Borrachinha e parabeniza o colega
vereador António Luiz e fala que tem seu total apoio. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza a Secretaria Municipal de Educação pela iniciativa e toda a equipe
organizadora da primeira Quadrilha Unificada de Floresta do Araguaia pela belíssima
festa que aconteceu no último final de semana. Discorre sobre sua viagem a Belém,
juntamente com o Prefeito Adélio, onde na oportunidade esteve no gabinete do
Governador do Estado Helder Barbalho, junto com a Deputada Estadual Cilene Couto
Deputado Federal Nilson Pinto em busca de recursos para o Município. Fala que esteve
na Funasa, onde o Prefeito apresentou sua preocupação com a implantação do sistema
de abastecimento de água no Município de Floresta do Araguaia. Diz que o Governador
do Estado Helder Barbalho se mostrou preocupado em ajuda o Município. A próxima a
fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos
de rotina e agradece a presença do Prefeito Adélio dos Santos na Sessão Plenária.
Manifesta repúdio por alguns debates que acontece nas redes sociais com respeito aos
representantes do Município de Floresta do Araguaia. Diz que é muito importante o
Município ter um Foro e que acredita que com a implantação do Foro a violência irá
diminuir. Fala que os vereadores tem uma luta incansável em prol do desenvolvimento
de Floresta. Convida a população para participarem de uma reunião no próximo dia
dezoito nessa Casa para se inteirarem sobre a implantação do sistema de
abastecimento de água no Município, Parabeniza todos os funcionários da educação
pelo sucesso da festa junina e acredita que essa festa irá melhorar a cada ano. Diz que
o projeto do Espaço Cultural para a realização do Festival do Abacaxi é de sua autoria
e fala que de início a população não aprovou a mudança, no entanto depois perceberam
que foi melhor e que já fez uma indicação solicitando um espaço maior. Faz a parte o
vereador Irmão Marquinhos e diz que irá fazer uma indicação solicitando a perfuração
de um poço artesiano para a Vila Matão e Vila Escolinha. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e discorre
sobre a Campanha Ecuménica da CNBB e agradece a presença das comunidades nas
Sessões. Agradece o Prefeito e o Secretário de Obras pelos trabalhos que estão sendo
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realizados em recuperação de pontes e estradas vicinais na região do Bom Jesus II.
Discorre sobre a energia elétrica e fala que a Associação Leiteira está tendo prejuízos
devido à má qualidade de energia e diz que está Casa e Poder Executivo precisa tomar
as devidas providências afim de resolver essa situação. Diz que outra situação que
precisa melhorar o mais rápido possível é o transporte escolar, pois os alunos estão
sendo prejudicados. Faz a parte o vereador António Luiz e sugere que essa Casa faca
um ofício solicitando a visita no Município do responsável pelo Rede Celpa e assim
ouvir de perto o clamor da população. Volta a fazer uso da palavra o Lázaro Purcino e
discorre sobre as redes sociais e manifesta indignação com os debates que acontece
e fala que não está na política com interesse pessoal e que não é corrupto. Em seguida
o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário pois é o próximo a
fazer uso da palavra o vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o transporte escolar e fala que essa situação precisa ser resolvida o mais
rápido possível, pois os alunos não podem serem prejudicados e infelizmente é isso
que está acontecendo. Comenta sobre o discurso do colega vereador Lázaro Purcino
e fala que conhece bem a questão do Cooperativa Leiteira, pois trabalhou muito tempo
em Laticínio e com a qualidade da energia elétrica no Município com certeza a
Cooperativa continuará a ter prejuízos e a única solução será a implantação de uma
Subestação de energia no Município. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e
diz que no próximo ano não poderemos aceitar ônibus com mal estado de conservação.
Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que segundo o Secretário Municipal de
Educação a falta dos ônibus escolares e devido o vencimento do convénio e com a
mudança do Governo precisou organizar a documentação da renovação do convénio.
Volta a fazer uso da palavra o vereador José Maria e discorre sobre as redes sociais e
fala que as pessoas que tem ocupação não deveria participar desses grupos e pede
aos colegas vereadores que saiam desses grupos, pois por muitas vezes acaba
agredindo suas famílias. Faz a parte o vereador António Luiz e diz que a crítica nos
grupos está tão grande que estão agredindo até as igrejas e acha isso uma falta de
respeito. Volta a fazer uso da palavra o José Maria e fala que souber de alguém falando
de sua pessoa nos grupos irá levar o caso para ser resolvido perante a justiça. ORDEM
DO DIA. - Iniciando com a discussão e votação, em segundo turno, de forma global, o
Projeto de Lei Complementar n° 067/2019, que altera a Lei Complementar n 042/2014,
a qual foi colocada em votação do artigo 1° ao 2° e sendo aprovada por unanimidade.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 03 (onze horas e três minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 17 de junhfTdo corrente ano, no horário regimental. E para constar
eu vereadora Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que
se achada conforme vai assinaoa poN{nii^fepeíòs demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Veraaror, - V/-fW<-J--L\ Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador/ _Jj '' » jJosé Maria Lima Magalhães, Presidente.
Vereadora )̂ Or ^"ÊdiffirMariá Canuto de Sá 2a.Secretária. *****************
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