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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 11 DE MARÇO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 11 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, em exercício, do vereador
MARCOS DOS REIS ROCHA, auxiliado pelo vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA
DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício e a vereadora ROSEI BRITO SOUSA, 2a

Secretária, em exercício, 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 a ausência dos vereadores Raimundo Nonato Alves dos Santos,
José Maria Lima Magalhães e Edna Maria Canuto de Sá. Justiçada a Ausência de
todos. 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
(23:1) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que seu objetivo
como vereador é sempre lutar em prol da população e que está Casa de Leis também
tem essa responsabilidade. Fala que todos têm falhas por isso é preciso ter cautela
com as palavras. Parabeniza e agradece o Secretário de Obras pelo esforço em
executar bem o seu trabalho. Diz que amanhã uma comitiva de vereadores estará em
viagem a Brasília, em busca de recursos para o Município. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos e discorre sobre a
realização da Trilha do Abacaxi no último final de semana e agradece o apoio dos
colegas vereadores, do comércio local, das secretarias municipais, Prefeito e a todos
que contribuirão direto e indiretamente para a realização do evento. Fala que foi um
evento muito bonito e seu objetivo é melhorar a cada ano. Fala irá a Brasília, juntamente
com os colegas vereadores afim de angariar recursos para o Município e na
oportunidade participará de uma audiência com o Senador Zequinha Marinho para
obter informações sobre o andamento da emenda parlamentar da reforma do Hospital
Municipal e se coloca à disposição da população para ajudar no que for possível. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o trabalho de um parlamentar e diz que esse
trabalho é de muita luta e pouco reconhecimento e agradece a população pela
confiança em lhe eleger como seu representante. Fala que reconhece que não fez o
que está à altura das necessidades da população, no entanto não é por falta de lutar,
mais infelizmente na maioria das vezes não é atendido e que o trabalho do vereador
não se resumo aos trabalhos realizados nessa Casa de Leis e sim assim fosse teria
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prazer em fazer de forma voluntária, porem vai muito além e por inúmeras vezes
usamos recursos próprios para atender as necessidades da população. Relembra um
provérbio popular que diz que se atira pedras em árvore que dar frutos. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e
parabeniza o colega vereador Borrachinha pela realização da Trilha do Abacaxi e diz
que esse evento traz alegria para os munícipes, bem como reflete positivamente na
economia do Município. Faz a parte o vereador Borrachinha e fala que o evento não
incentiva arruaças e que é um dos maiores eventos da região e tem o objetivo de
crescer ainda mais, pois reflete de maneira positiva tanto no comércio local e leva o
nome do nosso Município a outras cidades e estados. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Alécio Pessoa diz que todo o evento é feito de maneira responsável, mais
realmente é muito difícil controlar as ações das pessoas. Diz que amanhã estará em
viagem a Brasília em busca de emendas parlamentares para o Município e acredita que
voltará da viagem com boas notícias para a população. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário, pois é o próximo a fazer
uso da palavra, o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina.
Discorre sobre a Saúde e diz que por inúmeras vezes usou de recursos próprios para
ajudar a população e infelizmente não consegue atender a demanda que existe no
Município e fala que o papel do vereador não é esse, mais sim fiscalizar o recurso
público e angariar recursos, como faremos essa semana inda a Brasília. Comenta sobre
a reforma do Hospital Municipal e diz que foi a Marabá, afim de obter informações sobre
a liberação do recurso pela Caixa Económica Federal, onde foi dito que a Caixa iria
resolver a situação e até o presente momento nada foi resolvido. Diz que a situação da
Saúde no Município está insustentável e não dar para continuar da forma que está. Faz
a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que a situação da Saúde no Município está
muito difícil e do jeito que está não dar continuar. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 20 (dez horas e vinte
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 18 de março
do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida para fazer uso da palavra o senhor José Aparecido, o qual faz os
cumprimentos de rotina e pede aos vereadores que tomem providências no sentido de
resolver a questão da localização do bares e similares da Cidade, que estão em
localização inadequada, próximo as escolas, o que acaba por prejudicar as aulas, bem
como colocar em risco a segurança dos alunos. Diz que o Município tem uma Lei que
rege esse assunto, porém não é respeitada. E para constar eu vereador António Luiz
Moreia dos Santos, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, <) p \ António Luiz Moreia dos Santos 1°. Secretário,
em exercício, Vereador já^^^^ Marcos dos Reis Rocha, Presidente, em
exercício, Vereadora U^Xojj • -* • Roseni Brito Sousa 2a.Secretária, em
exercício.
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