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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09:15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 26 de fevereiro 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 de nove 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 ao segundo
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (128:1)
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 votação e
em seguida aprovada por unanimidade. Leitura das indicações n° 013/2019 a
017/2019, sendo todas postas em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o transporte escolar e diz que os pais dos
alunos estão preocupados com o atraso desse serviço, pois as crianças estão sendo
prejudicadas, Fala que hoje logo após a Sessão irá participar de uma reunião afim de
resolver essa situação o mais rápido possível e agradece o secretário de educação
pela reforma da Escola 21 de Abril. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do
colega vereador Lázaro Purcino e diz que a questão do transporte escolar no
Município parece pior a cada ano que passa. Diz que os pais dos alunos estão
cobrando providências para resolver essa situação o mais rápido possível. Faz a parte
o vereador Lázaro Purcino e fala que deveria paralisar as aulas até resolver essa
situação para que os alunos da zona rural não sejam prejudicados. Volta a fazer uso
da palavra o António Luiz e diz que já fez essa proposta ao secretário de educação.
Faz a parte o vereador Joaquim Fiscal e fala que houve denúncias de ônibus escolar
com superlotação. Volta a fazer uso da palavra o António Luiz e diz que as aulas que
os alunos perderem não tem como recuperar. Parabeniza os colegas vereadores pelo
empenho e preocupação em resolver essa situação. Comenta sobre as indicações de
sua autoria e pede ao Poder Executivo que olhe com carinho as demandas
apresentadas. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre o transporte escolar
e manifesta preocupação com essa situação. Diz que a qualidade dos ônibus
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escolares deixou a desejar novamente e espera realmente que as aulas dos alunos
da zona rural comesse no dia quatro de março. Discorre sobre a Secretaria de Saúde
e diz que apesar da dedicação e bom trabalho do secretário o atendimento não está
à altura da população, pois está faltando o atendimento básico como por exemplo a
ultrassom para as grávidas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão
Renato, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o transporte escolar e fala que
o secretário de educação Cleber Elias está tentando realizar um bom trabalho, porém
não depende só dele, pois se uma empresa concorre a uma licitação ela precisa ter o
produto licitado. Diz que temos a obrigação de cobrar transporte escolar de qualidade
para nossos alunos. Fala que irá participar de uma reunião hoje afim de tentar resolver
essa situação o mais rápido possível. Fala que a Caixa Económica Federal informou
a liberação de uma emenda parlamentar do Deputado Beto Salame de mais de
270.000 (duzentos e setenta mil reais) para a revitalização da área do lago e agradece
ao Deputado pela parceria com o Município de Floresta do Araguaia. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e parabeniza o colega vereador Irmão Renato por ter
o apoio de um Deputado que infelizmente não foi reeleito, mas sempre se mostrou
parceiro do nosso Município. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato e
diz que admira muito a colega vereadora Edna do Fernandão pela força de vontade
em lutar em prol da população. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a
vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
o discurso doa colegas vereadores referente ao transporte escolar e fala que é uma
situação difícil e acredita que não devemos aceitar esses ônibus escolares, pois estão
em péssimo estado de conservação. Fala que os ônibus escolares precisam passar
por uma vistoria do DETRAN e nem mesmo a documentação dessa vistoria os ônibus
possuem, Fala que a Câmara de Vereadores não pode aceitar esses ônibus
escolares, pois se aceitarmos essa história nunca irá mudar. Faz a parte o vereador
Alécio Pessoa e diz que o Programa Nacional de Transporte Escolar, define que o
transporte escolar não pode ter mais de dez anos de uso e no edital da licitação é
colocado essa exigência, porém todos os ônibus que estão no pátio da secretaria de
educação têm mais de dez anos de uso, e mesmo a empresa sabendo que não tem
condições de concorrer a licitação, concorre, pois sabem que sempre se deixar
passar. Volta a fazer uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão e diz que
enquanto aceitamos essa situação as empresas que concorrem a licitação de
transporte escolar irão continuar agindo dessa forma. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e diz que
irá refazer a indicação solicitando a reabertura da Escola Municipal da Vila Matão, pois
o número de alunos dessa Vila tem aumentado e acredita que essas crianças terão
um melhor rendimento escolar estudando parte de suas casas, Comenta sobre o
transporte escolar e manifesta preocupação com essa situação. Faz a parte o
vereador António Luiz e fala que a Administração diz que nenhuma empresa irá
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adquirir ônibus escolares em boas condições colocar para rodar pelo preço de dois
reais e oitenta centavos e pergunta porque então não aumenta o valor e assim poder
exigir ônibus escolares de voa qualidade. Volta a fazer uso da palavra o vereador
Irmão Marquínhos e fala que a empresa que concorre uma licitação precisa por
obrigação ter o produto licitado. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que as
empresas nunca respeitaram as exigências do Município. Faz a parte o vereador
Irmão Renato e fala que os donos dessas empresas acreditam que os representantes
da população irá aceitar qualquer ônibus escolar que eles trouxerem e não podemos
admitir uma situação dessas. Pede ao secretário de obras que providencie um aterro
na entrada da Secretária de Municipal de Educação. 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 parabeniza o colega
vereador Irmão Renato pela indicação solicitando a construção de uma escola padrão
no Setor Sul e fala que essa é uma luta de todos os vereadores e que ele pode contar
com o seu apoio. Discorre sobre o transporte escolar e diz que devemos resolver essa
situação o mais rápido possível, pois os alunos não podem ser prejudicados. Faz a
parte o vereador Lázaro Purcino e diz que os ônibus escolares dos Municípios vizinhos
estão piores do que os que estão no nosso Município e acredita que devemos resolver
essa situação o mais rápido possível e acredita que a melhor saída é aceitar os ônibus
escolares para as crianças não serem prejudicadas. Faz a parte o vereador Irmão
Renato e diz que todos as empresas que concorrem a licitação de transporte escolar
possuem ônibus escolares antigos e acredita que uma solução é aumentar o valor do
Quilómetro rodado. Volta a fazer uso da palavra o vereador José Maria e fala que
acredita que não aceitar essa empresa só irá piorar a situação. Parabeniza os colegas
vereadores Nonato Alves e António Luiz pela indicação solicitando a perfuração de
um poço artesiano na Viía Mendonça e diz que os todos os vereadores estarão
emprenhados por esse mesmo obrigado. Pede ao secretário de obras que proceda
com a limpeza do terreno em frente o Cemitério Municipal e ao lado do Hospital, visto
que está muito sujo e tem causado insegura aos funcionários do Hospital. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 59 (dez horas e cinquenta e nove minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 27 de fevereiro do corrente ano, no horário
regimental. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por fHMfe pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal iPeador, /nJC*- . Marcos
dos Reis Rocha 1°. Secretário, Verea
Magalhães Presidente, Vereadora

José Maria Lima
Ca n u to de Sá

2a. Secretária. ********************************************************************************
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