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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 19 DE AGOSTO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 19 de agosto 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 oito vereadores, havendo portanto, quorum. Com ausência justificada
dos vereadores Gilmair da Cruz Siqueira, Joaquim Monteiro Lima e António Luiz
Moreira dos Santos. 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 (123:1) 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 n° 535,
536 e 537, todos de 02 de agosto de 2019, que autorizam o Poder Executivo a alienar
bem imóvel de seu património, sendo todos encaminhados para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras
Atividades. Indicação n° 052/2019, de autoria do vereador Borrachinha, que indica a
necessidade urgente em proceder com a construção de um bueiro, localizado a 1 KM
depois da Lama de Coco, próximo a propriedade do senhor Eltinho, a qual foi colocada
em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 053/2019,
de autoria da vereadora Edna do Fernandão, que indica a necessidade de proceder
com urgência a perfuração de um poço artesiano na Vila Juassama, sendo a mesma
colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Indicação n°
054/2019, de autoria do vereador Irmão Renato, que indica a necessidade de proceder
com a construção do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Voltarelli,
na Vila Ametista, bem como a substituição das portas das salas de aulas que se
encontram danificadas, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada
por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Renato, o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre a indicação de sua autoria e fala que
devemos priorizar a segurança dos nossos alunos. Agradece o Prefeito Adélio pela
recuperação de algumas estradas vicinais que tinha muitos anos que não eram
recuperadas. Manifesta insatisfação com o serviço prestado pela empresa responsável
pelo transporte escolar. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que tudo
indica o transporte escolar irá continuar da mesma forma até o final do ano. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato e fala que comprou providências o mais
rápido possível para resolver essa situação. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e pede a todos que façam um
minuto de silêncio em memória da senhora Edinalva. Discorre sobre o transporte
escolar e diz que a única empresa que prestou um serviço a altura foi a Ivanilde
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Turismo. Fala que as empresas concorrem a licitação de transporte escolar sem ter
ônibus. Diz que a população da Grota de Coco fizeram una manifestação contra o
transporte escolar para reivindicar seus direitos. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e justiça a ausência
dos colegas vereadores Gilmar Siqueira e Joaquim Fiscal, Comenta sobre o discurso
dos colegas vereadores e fala que fez uma visita ao transporte escolar, onde detectou
vários problemas e cita alguns. Manifesta indignação pelo fato de terem queimado a
ponte sob o córrego Lajeado. Diz que os alunos da zona rural está sendo muito
prejudicada devido ao péssimo serviço prestado pela empresa responsável pelo
transporte escolar e fala que a preocupação do transporte escolar é de todos os
vereadores. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves,
o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que na semana passada esteve em Belém,
juntamente com o Prefeito e a colega vereadora Edna do Fernandão em busca de
recursos para o Município e comprado alguns compromissos do Governador. Agradece
o Prefeito Adélio pela recuperação de algumas estradas vicinais na região Ametista e
Bom Jesus l e espera que esse trabalho se estenda a outras localidades. Discorre sobre
o transporte escolar e fala que desde que foi implantado o projeto de polarização das
escolas que os alunos sofrem com a má qualidade desse serviço. Agradece o
Secretário Municipal de Saúde o senhor Aquino pelo apoio que tem dado a Unidade
Básica de Saúde da Vila Bom Jesus I. A próxima a fazer uso da palavra e a vereadora
Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso
do colega vereador Nonato Alves e parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos pela
preocupação em buscar melhorias para o Município de Floresta do Araguaia. Fala que
todos os vereadores denunciaram a Rede Celpa no Ministério Público Federal e até o
presente momento nenhuma mudança foi feito. Diz que a situação do transporte escolar
está insustentável e infelizmente os alunos são muito prejudicados com situação e
convida os colegas vereadores para protocolar um denúncia no Ministério Público
Federal contra a empresa que está fazendo o transporte escolar. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Lázaro Purcíno, o qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece o Secretário de Saúde por vim a esta Casa para esclarecer a real situação
da Secretaria Municipal de Saúde. Manifesta pesar pelo fato da situação do transporte
escolar se repetir ano após ano. Discorre sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito
e fala que a Comissão está trabalhando e irá apresentar seu relatório a população
dentro do prazo. Diz todas as regiões do Município estão enfrentando dificuldades em
questão de pontes e bueiros apesar do grande esforço do Secretário de Obras e
acredita que uma possível solução é aumentar a equipe da Secretaria. 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, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o transporte escolar e diz que como representantes da população
devemos ter maior atenção nesse sentido, pois a situação está cada vez pior e os
alunos são muito prejudicados. 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 26 de agosto do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida para
fazer uso da palavra os senhores Edison Odilon e Aurino Ribeiro, os quais não se
faziam presente a Sessão. Dando Continuidade à Sessão o senhor Presidente convida

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51 Página 2 de 3



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

o p Secretário de Saúde, o senhor Aquino, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre a reforma do Hospital Municipal e diz que o recurso da reforma é emenda
parlamentar do ex-deputado Federal e atual Senador Zequinha Marinho sendo o
convénio assinado em dois mil e quatorze e não sabe o motivo que a Gestão anterior
não realizou a obra. Diz que a atual Gestão buscou organizar a documentação para a
realização da obra e a Caixa Económica Federal autorizou o início das obras em maio
de dois mil e dezessete. Fala o Ministério da Saúde que repassa o recurso para a Caixa
Económica Federal. Diz que o Ministério da Saúde não está liberado o recurso e por
isso o atraso na obra. Diz que a obra está com mais de sessenta e seis por cento
concluída e a empresa recebeu pouco mais de trinta e dois por cento do valor da obra.
Menciona as inúmeras dificuldades que a população e os funcionários da saúde estão
enfrentado devido não ter um espaço adequado para o funcionamento do Hospital
durante essa reforma, pois o atendimento do Hospital foi distribuído entre os Postos de
Saúde. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário, lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mfrn e pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, /Í4)m hl, Marcos
dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador . \\\\ \ José Maria Lima
Magalhães, Presidente. Vereadora ^QJP . Edna Maria Canuto de Sá
oa Qpr rptária **********************************************************************
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