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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 17 DE JUNHO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 17 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 dez vereadores, havendo portanto, quorum. Com a ausência do vereador
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 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 parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei n°
001/2019, que dispõe sobre emendas aos artigo 2° e 3° da Lei n° 091/2002, sendo o
mesmo posto em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Indicação n°
047/2019, de autoria do vereador Irmão Marquinhos, que indica a necessidade urgente
em proceder com a perfuração de poço na artesiano, na Vila Escolinha, a qual foi
colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n°
048/2019, de autoria dos vereadores Irmão Marquinhos Piquena Vital, que indica a
necessidade urgente em proceder com a perfuração de poço na artesiano, na Vila
Matão, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade.
Indicação n° 049/2019, de autoria dos vereadores Edna do Fernandão e Lázaro
Purcino, que indica a necessidade urgente em proceder com a perfuração de poço na
artesiano, na Vila Piaçaba, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. Indicação n° 050/2019, de autoria do vereador Lázaro
Purcino, que indica a necessidade urgente ern proceder com recuperação da ponte do
Córrego Gaieiro, localizada próximo a propriedade do senhor Sula do Zé Vaqueiro, na
estrada vicinal saindo da Vila Bom Jesus l, indo em sentido a Vila Ametista, a qual foi
colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade TEMA LIVRE
Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e
manifesta reverência a Deus. Diz que a Sessão não está sendo transmitida devido
problemas técnicos na rádio. Fala que fez uma visita a Vila Mendonça, onda na
oportunidade pode detectar algumas demandas importantes que precisam serem
resolvidas com urgência, como a situação dos banheiros da escola que são recém
construído e estão entupidos e diz que amanhã voltará a Vila para tentar resolver essa
situação. Diz que outra situação é a questão da iluminação pública que a população
está pagando e não estão usufruindo. Fala que não está criticando a Administração
está apenas fazendo o seu papel de vereador de fiscalizar. Comenta sobre o projeto de
lei que retira a taxa de iluminação pública na zona rural e diz que esse projeto será
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votado em primeiro turno hoje. Fala que fez algumas indicações solicitando a
perfuração de poços artesianos nas Vilas do Município. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que
espera mais gente nessa Casa, pois hoje será votado o projeto de lei que retira a taxa
de iluminação pública na zona rural, um projeto de grande importância aos munícipes,
pois essa taxa é injusta e abusiva, pois pagam por algo que não estão usufruindo e
agradece os colegas vereadores pelo apoio no referido projeto. Fala que o produtor
rural é o principal responsável pelo desenvolvimento do Município e o mais injustiçado.
Fala que a ponte do córrego São Pedro está praticamente intragável, correndo o risco
de acontecer uma fatalidade e precisa ser resolvida com urgência. Diz que a escola da
Vila Juassama está com esgoto a céu aberto e pede do Poder Executivo que resolva
essa. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que
cumprimenta a todos e fala que hoje foi apresentado a população de Floresta do
Araguaia una patrulha agrícola e uma retroescavadeira, emenda parlamentar do
Senador Paulo Rocha e ex-deputado Beto Salame e agradece ambos por essas
emendas e convida a todos para estarem presentes na entrega do patrulha agrícola a
Associação Salobo, na Vila Tabuleiro. Discorre sobre as pontes e diz que no Município
tem várias pontes em situação precária e em sua opinião precisa aumentar os
funcionários para atender essas demandas. Comenta sobre a a contribuição da taxa de
iluminação pública na zona rural e fala que essa é uma luta de todos os vereadores e
acredita que com a aprovação do projeto essa situação será resolvida. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Irmão Renato, o qual cumprimenta a todos e fala
que fica feliz quando através de seus deputados consegue emendas parlamentares que
beneficiarão a sociedade se Floresta do Araguaia e convida a população para a entrega
da retroescavadeira no dia vinte e dois na Vila Ametista. Agradece o Prefeito Adélio dos
Santos pelo compromisso que tem com as Associações. Discorre sobre a contribuição
de iluminação pública e fala que os vereadores aprovaram o projeto correto, a
interpretação que foi errada. Fala que fez uma visita na Fazenda São Luiz, onde na
oportunidade os fazendeiros da região propôs fazer um acordo com o Poder Executivo
para fazer a ponte do rio Salobo de concreto, que é mais de vinte metros de extensão,
visto que é uma ponte de extrema importância para escoar a produção agrícola da
região. Diz que também fez uma visita ao Distrito de Bela Vista, onde está organizando
o Segundo Torneio Top Bela, uma festa que certamente irá se tornar uma tradição do
Município. Faz a parte o vereador Alécio e diz que acabou de receber uma informação
através do gabinete do Senador Zequinha Marinho que o Município conseguiu
cadastrar quatrocentas famílias ligadas a agricultura familiar, nas comunidades PA
Travessão, Pirosca, Juassama, Mata Azul, São Sebastião, Agrisa, Bela Vista, Entre
Rios l e II, totalizando novecentos e quinze mil reais para a construção de pontes de
concreto. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e agradece a Deus pela oportunidade de mais uma vez está
presente nessa Casa de Leis. Discorre sobre o discurso dos colegas vereadores e diz
que todos estão empenhados, trabalhando arduamente pelo bem de Floresta do
Araguaia. Diz que a principal demanda de Floresta é ponto e estradas vicinais, devido
a cultivo do abacaxi que é a principal fonte de renda da população. Agradece o Senador
Zequinha Marinho por sempre ter mostrado compromisso com Floresta do Araguaia e
agradece o Senador por ter destinado esse recurso para a construção de pontes de
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concreto. Fala que em sua luta como parlamentar teve o privilégio de conseguir uma
ponte de concreto no Lote Quarenta e Um, que dar acesso a Vila Ametista e o Distrito
de Bela Vista. Diz que a demanda de pontes diminuíram bastante, visto que a maioria
foram substituídas por bueiros. Manifesta preocupação com a situação da água da Vila
Mendonça e diz que fez uma indicação, juntamente com o colega vereador Nonato
Alves solicitando a perfuração de um poço artesiano na referida Vila e diz que o Poder
Executivo ganhou alguns poços artesianos para o Município e espera que a Vila
Mendonça seja contemplada com um desses poços. Fala que sempre se empenhou
pelo desenvolvimento do Município e cita algumas emendas parlamentares que
conseguiu. Comenta sobre a Lei da Contribuição para iluminação pública e fala que os
vereadores não erraram com a aprovação da Lei, pois na época que a Lei foi aprovada
não tinha iluminação pública nas vilas e que acredita que com a aprovação do Projeto
de Lei que isenta o morador rural dessa contribuição esse problema será enfim
resolvido. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do
Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a contribuição da
taxa de iluminação pública e fala que a rede Celpa tem conhecimento que não deveria
comprar a taxa de contribuição de iluminação pública e que os vereadores que
aprovaram a Lei nunca teve a intenção de prejudicar o povo. Fala que todos os
representantes do Município se empenham pelo seu bem estar, pois nossas vidas e
nosso futuro está em Floresta do Araguaia, porém somos seres humanos e falhos. Diz
que enquanto os produtores de abacaxi não se organizarem para ciarem uma
Associação, infelizmente continuaram a ter prejuízos. Parabeniza o Senador Zequinha
Marinho pelo bom trabalho que tem realizado em prol do Sul do Pará. Diz que irá
conversar com o Secretário de Obras, pois algumas ruas da Sede do Município não
foram arrumadas para o Festival do Abacaxi e a população teme que não sejam
arrumadas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, o qual faz
os cumprimentos de rotina e diz que as visitas ao Município é importante, pois assim
pode-se conhecer de perto as demandas e necessidades da população. Diz que a
região da Juassama, Escolinha e Bom Jesus l, estão interditadas por falta de pontes e
solicita do Poder Executivo que resolva essa situação o mais rápido possível, pois a
população está sendo prejudicada. Diz que no último dia cinco esteve em Belém,
juntamente com o Prefeito, onde na oportunidade esteve na Funasa e ficou decidido
que o dia dezoito seria entregue para o Município o Plano Município de Saneamento
Básico, pois para receber convénios o Município precisa se adequar. Diz que na
oportunidade a Funasa disponibilizou os maquinários e o Prefeito entra com a
contrapartida das despesas para Perfuração de cinco poços artesianos e ficou decidido
que seria perfurado um na Vila Mendonça. Agradece o Secretário Municipal de
Educação, o senhor Cleber Elias pelo início da reforma da Escola Municipal da Vila
Bom Jesus I. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e parabeniza o colega vereador
pela indicação da reforma da Escola da Vila Bom Jesus l e fala que a situação da escola
está muito precária. Volta a fazer uso da palavra o vereador Nonato Alves e diz que
como presidente de comissão de Legislação, Justiça e Redação o Projeto de Lei que
retira a taxa de contribuição de iluminação pública do morador da zona rural teve seu
total apoio e que essa Casa não errou quando aprovou a Lei 091/2002. Convida todos
para participarem da festa da Igreja Evangélica da Vila Bom Jesus l no próximo final de
semana. ORDEM DO DIA. - Iniciando com a discussão e votação, em primeiro turno,
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artigo por artigo, o Projeto de Lei n° 001/2019, que dispõe sobre emenda aos artigo 2°
e 3° da Lei n° 091/2002, a qual foi colocada em votação e sendo aprovada por
unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 11: 38 (onze horas e trinta e oito minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24 de junho do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida para
fazer uso da palavra o senhor Aurino Ribeiro, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que foi contra a criação da CPU Comissão Parlamentar de Inquérito, pois a mesma
foi criada em cima do que foi apurado na Comissão Especial de Assuntos Relevantes
e a CPI irá investigar a mesma denúncia. Diz que segundo o seu entendimento deveria
criar a Comissão Processante. Fala que a única Secretaria que está desempenhando
bem o seu papel é a Secretária de Obras. Fala que a criação da Comissão Parlamentar
de inquérito tem o único objetivo de ganhar tempo e esconder a verdade e fala que
quando findar o tempo determinado da CPI, irá fazer uma denúncia no Ministério
Público e que essa Casa tem o dever de valorizar e respeitar o voto da população. Faz
a parte o vereador Alécio e agradece o senhor Aurino pela preocupação com o
Município e diz o papel do cidadão é fiscalizar junto com a Câmera o recurso público,
no entanto discorda com o senhor Aurino quando diz que a Câmara errou ao criar a
CPI e cita o Decreto Lei do Presidente da República número 201. Fala que a Comissão
Especial de Assuntos Relevantes cumpriu com o seu papel. Volta afazer uso da palavra
o senhor Aurino e diz que não falou que o trabalho da Comissão Especial de Assuntos
Relevantes está errado, apenas disse que se o vereador Borrachinha queria formar
uma CPI deveria ter usado a denúncia feita pelo SINTEPP, pois a denúncia da Lancha
que foi investigada. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que que em sru ponto
de vista essa Casa foi mal orientada no início da denúncia da Lancha e que essa Casa
não pode errar em afastar o Prefeito sem provas contundentes. Fala que é injusto a
população cobrar da CPI antes de vencer o prazo da Comissão. Diz que não foi eleito
para esconder erro de ninguém e se a Comissão encontrar algo de errado irá constar
no relatório da CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito. E para constar eu vereadora
Marcos dos Reis Roisha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme varassmada\por rrtm e pejos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, \terjstejffor. ] yfcW^ !gi Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador *^~-yr— , José Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

Edna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. *****************************
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