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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 07 DE MARÇO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 07 de março 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, com a ausência dos
vereadores Gilmair da Cruz Siqueira e Roseni Brito Sousa. 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 (142:1) 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 da indicação n° 025/2019, de 06/03/2019, de autoria do
vereador Irmão Marquinhos, que indica a necessidade de proceder com a recuperação
da ponte sobre o Córrego Goiaba, localidade na estrada vicinal saindo da sede do
Município em sentido a Vila Juassama e Escolinha, sendo a mesma posta em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Indicação n° 026/2019, de
06/03/2019, de autoria do vereador Irmão Marquinhos, Alécio e Edna do Fernandão,
que indica a necessidade de proceder com a recuperação da ponte sobre o Córrego
Santa Tereza, localidade na estrada vicinal de São Brás, a qual foi colocada em
discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 027/2019, de
06/03/2019, de autoria do vereador António Luiz, que indica a necessidade de proceder
com a construção de um novo prédio para a Creche do Distrito de Bela Vista, sendo a
mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE
Iniciando com a Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre as reformas que foram feitas em algumas escolas e diz que essas reformas foram
feitas pelos alunos aos vereadores em visitas realizadas nas escolas e diz que os
vereadores irão continuar realizando essas visitas, pois assim posem ter conhecimento
das necessidades dos alunos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António
Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a indicação de sua autoria
solicitando a construção da creche do Distrito de Bela Vista e fala que a situação da
creche não condiz com a dignidade humana, além da questão de segurança, bem como
a construção do muro da mesma. Fala que apesar do Poder Executivo está realizando
um bom trabalho no Distrito de Bela Vista, acredita que não está sendo o suficiente
para atender sua demanda. Discorre sobre a questão da água na Vila Mendonça e diz
que água da Vila realmente é imprópria para o consumo e solicita ao Executivo que
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resolva essa situação o mais rápido possível, com a perfuração de um poço artesiano
e assim sanar de vez esse problema. Comenta sobre a calamidade da saúde pública
no Município e diz que agora é o momento certo para os colegas vereadores angariar
recursos para a saúde junto aos seus deputados. Dando continuidade â sessão faz uso
da palavra o vereador Alécio, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
uma visita que fez na Vila Ametista , juntamente com os colegas vereadores Irmão
Marquinhos e Edna do Fernandão e diz que esse visita foi muito produtiva, pois foi
realizado visitas aos moradores ribeirinhos, onde tiveram a oportunidade ver de perto
suas necessidades, bem como a demanda em recuperação de pontes do Município,
que é de extrema importância para o Município, tanto em questão económica, como em
questão de segurança e qualidade de vida. Discorre sobre a Comissão Especial de
Assuntos Relevantes, a qual faz parte e parabeniza os colegas vereadores Irmão
Marquinhos e Edna do Fernandão pelo empenho em esclarecer os fatos e acredita que
essa comissão irá dar um respaldo positivo a população. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e justifica sua ausência
na Sessão anterior. Diz que o Município enfrenta inúmeras dificuldades no período
chuvoso em questão de pontes e estradas vicinais. Discorre sobre a Saúde e fala que
no mês de março os deputados federais têm emendas parlamentares chamadas
emendas guarda chuva e diz que seria muito importante para o Município se os
vereadores fossem a' Brasília afim de conseguir recursos para o Município,
principalmente na área da saúde. Discorre sobre as estradas vicinais e diz que no
período chuvoso a demanda aumenta bastante e cabe ao Gestor e o Secretário de
Obras agilidade para atender essa demanda. Comenta sobre a questão da água da
Vila Mendonça e fala que essa é uma preocupação de todos os vereadores e que a
única solução para esse problema é o Executivo proceder com a perfuração de um
poço artesiano. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que a região da Piaçava e Tabuleiro
foi beneficiada com recuperação de pontes e estradas vicinais no último verão, porém
depois do período chuvoso a maioria das estradas e algumas pontes precisam serem
recuperadas novamente e duas pontes precisam ser recuperadas com urgência e pede
ao Secretário de Obras que resolva a questão das pontes o mais rápido possível.
Discorre sobre a questão da água da Vila Mendonça e fala que essa situação precisa
ser resolvida com urgência e se coloca à disposição para ajudar no que for possível e
que o Executivo precisa resolver essa situação o mais rápido possível. O próximo a
fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e
discorre sobre a visita que dez aos ribeirinhos, juntamente com os colegas vereadores
Alécio e Edna do Fernandão, onde pode ver de perto suas necessidades e pode
perceber a importância da presença da Assistência Social a essas pessoas. Diz que é
muito importante os vereadores percorrem todo o Município, pois assim podem
conhecer de perto suas demandas. Discorre sobre sua indicação solicitando a
recuperação da ponte sobre o córrego Goiaba e fala que o ideal seria construir a mesma
de concreto, visto que é uma ponte grande e com grande fluxo de veículos, pois a região
é grande produtora de abacaxi e fala que o Executivo atendendo a indicação de sua
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autoria está sendo realizando um serviço provisório na ponte. Diz que reconhece o
esforço do Secretário de Obras em atender a demanda do Município. Faz a parte o
vereador António Luiz e fala que conhece bem a demanda da estrada vicinal da grota
de coco, onde fica localizada a ponte sobre o córrego Goiaba e que realmente essa
ponte deve ser construída de concreto. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos e comenta sobre o transporte escolar e diz que essa Casa estava muito
preocupada com essa situação e felizmente os ônibus estão circulando em toda as
rotas escolares. Discorre sobre a situação da água da Vila Mendonça e fala que todos
os vereadores estão empenhados em resolver essa questão o mais breve possível. O
próximo a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre a falta de médicos nas Vilas e manifesta pesar por essa
situação, pois os menos favorecidos são os mais prejudicados com essa situação. Diz
que o Brasil precisa com urgência fazer uma reforma política e tirar as prioridades de
quem tem muito. Diz que sua menta na política é lutar em prol dos menos favorecidos.
Diz que os vereadores e o Prefeito muitas vezes precisam cobrar coisas que é de
responsabilidade do Estado fazer. Comenta sobre a questão da água da Vila Mendonça
e fala que o Executivo se comprometeu a tentar resolver a situação o mais breve
possível. Fala que as pontes e bueiros precisam serem feitas de concreto, pois assim
tem uma durabilidade maior. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e manifesta
indignação por promessas política que não são compridas e que está cansado de
promessas que não são compridas. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Renato e diz que o candidato precisa ter responsabilidade ao fazer promessas durante
a campanha política. Diz que não se envergonha por ser político, pois tem a consciência
tranquila de que faz tudo o que está ao seu alcance em prol da população. 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 diz
que o transporte escolar está atendendo todos os alunos da zona rural e se coloca à
disposição para ajudar no que for possível. Fala que a última emenda do Deputado
Giovanni Queiroz uma quadra poliesportiva no Distrito de Bela Vista foi concluída e em
breve será inaugurada e agradece ao ex-deputado pela emenda. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 45 (dez
horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 11 de março 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 pohfninX e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador. ̂ y&feV Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador , José Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora

Ç AL' , Edna Maria Canuto de Sá 2a. Secreta ria.****************************
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