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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO ANUAL
DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 02
DE SETEMBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 02 de setembro 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 dos onze
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 a segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido 1 Reis
(10:1) 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° 055/2019 do vereador Lázaro Purcino, que indica a necessidade
urgente de proceder a substituição da ponte, localizada na região do Lote 76, próximo a
propriedade do senhor Jordeon por "Bueiro". TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro
Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com a situação das
pontes e solicita ao Secretário de Obras a substituição das pontes por bueiros, nos lugares
onde forem possível e reconhece o esforço do Prefeito e do Secretário de Obras para conseguir
madeira para fazer a recuperação das pontes. Discorre sobre o transporte escolar e fala que
várias regiões estão tendo dificuldades nesse sentido. Dando continuidade à Sessão faz uso
da palavra o vereador Marcos dos Reis Rocha, que cumprimenta a todos e parabeniza o
colega vereador Renato de Alencar pelo apoio ao Festival do Peixe, organizada pela Colónia
de pescadores Z79. Parabeniza o Secretário de Saúde pelo respeito que tem demonstrado a
população Florestense. Agradece o Poder Executivo pela perfuração de um poço semi
artesiano na Vila Matão. atendendo ao seu pedido, juntamente com a colega vereadora
Piquena Vital. Agradece aos moradores da região da Grota de Coco por estar cedendo
cascalho para fazer a recuperação das estradas vicinais da região. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o
transporte escolar e diz que a situação está pior a cada ano que passa e que infelizmente essa
Casa não está conseguindo arcar com a responsabilidade que o povo lhe confiou e o acaba
tendo que se manifestar para ter a atenção do Poder Público e isso é um descaso e falta de
respeito com a população. Diz que não é oposição ao Poder Executivo e também não é base.
é companheiro e quer apenas o bem dos Munícipes. Fala que continuará de cabeça erguida
lutando incansavelmente em prol da população. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz
que o problema do transporte escolar é antigo e essa situação precisa mudar e que segundo
suas contas seria mais vantajoso a Prefeitura adquirir os ônibus escolares, pois o que é gasto
com essas empresas daria para adquirir seus próprios ônibus, que seriam novos e de boa
qualidade. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Gilmair Siqueira, o qual
faz os cumprimentos de rotina e agradece a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa Casa
de Leis. Parabeniza o discurso do colega vereador António Luiz e diz que que não é fácil ser
um vereador e acredita que o povo está insatisfeito com seus representantes. Fala que
iluminação pública e o mínimo que o povo está pedindo e não estão sendo atendidos. Discorre
sobre a recuperação das estradas vicinais da região da Grota de Coco e diz que apesar de
estar sendo feito um serviço de boa qualidade não tem manilhas para fazer os bueiros devido
atraso no processo de licitação e acredita que essa licitação deveria ter sido feita no início do
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ano. Comenta sobre o transporte escolar e diz que essa situação está acontecendo desde do
inicio do mandato e o verdadeiro culpada dessa situação são as empresas que concorrem a
licitação sem terem os ônibus. Sugere aos colegas vereadores que marquem uma reunião com
o responsável pelo transporte escolar afim de resolver a situação. Faz a parte o Marcos dos
Reis e diz que para a empresa concorrer a licitação de transporte escolar precisa ter os ônibus.
Volta a fazer uso da palavra o vereador Gilmair Siqueira e diz que sua bandeira é o povo. O
próximo a fazer uso da palavra è o vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de
rotina e agradece a todos que se fizeram presentes no Festival do Peixe, na Vila Ametista, bem
como os colegas vereadores, o Prefeito, o Secretário de Obras e o Secretário de Educação
pelo apoio. Comenta sobre o transporte escolar e fala que apesar de ser errado a empresa
concorrer a licitação sem ônibus, os vereadores não podem fazer nada, pois a empresa tem a
documentação necessária para concorrer. Fala que o Ministério Público é parceiro dessa Casa
e nessas situações e a ele que devemos recorrer. Diz que o que essa Casa precisa fazer o
mais rápido possível e convocar o responsável pela empresa do transporte escolar para uma
reunião e dar o prazo de uma semana para ele tomar providências e resolver a situação. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:
38 (dez horas e trinta e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 09 de setembro do corrente ano, no horário regimental. E para constarW vereador Marcos
dos ReJfe.Rcftha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que sef achada conforme vai

im e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmarí
Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador

licipal, Vereador,
, José Maria

Lima Magalhães, Presidente. Vereadora M* tf"' Edna Maria Canuto de Sá
oa ****************************************^*************************^
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