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

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 09 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 de dez
vereadores, havendo portanto, quorum, com a ausência do vereador 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 (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.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de
Lei n°. 534/2019, que institui o Plano Municipal de saneamento Básico destinado à execução
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais, instrumento da Política Municipal de
Saneamento Básico, sendo o mesmo colocado em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. Leitura do Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social,
apresentado ao Projeto de Lei n°. 534/2019, que institui o Plano Municipal de saneamento
Básico destinado à execução de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais,
instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, sendo o mesmo colocado em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Renato de Alencar, o qual cumprimenta a todos e manifesta satisfação pelo início da obra do
bloquetiamento do Distrito de Bela Vista. Comenta sobre o discurso do colega vereador António
Luiz na Sessão anterior, onde o colega disse que essa Casa não está conseguindo arcar com
a responsabilidade que o povo lhe confiou e diz que o companheiro vereador deve falar
somente por si, pois essa Casa sempre teve responsabilidades em fiscalizar o recurso público.
Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra a vereadora Edna Maria, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre uma visita que ao Distrito de Bela Vista, onde percebeu
que a moradores da região estão satisfeitos com a Administração. Parabeniza o Secretário de
Educação pelo trabalho que vem realizando na secretaria de Educação e acredita que a única
dificuldade que o Secretário tem enfrentado é a questão do transporte escolar. Diz que vai
continuar visitando a Vilas do Município para conhecer de perto as demandas dos Munícipes.
Diz que infelizmente a rádio da Babar tem dado problemas técnicos com muita frequência e a
população tem cobrado dos vereadores a transmissão das Sessões, porém essa situação não
é de responsabilidade desta Casa como alguns pensam. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela
visita de dois Deputados ao Município, onde foi discutido com Deputado Federal Júnior Ferrari
algumas necessidades do Município na área da saúde, como equipamentos cirúrgicos. Diz que
o Deputado Júnior Ferrari também se comprometeu a destinar recursos para a aquisição de
uma retroescavadeira e isso mostra que a população Florestense não errou em apoiar o
deputado. Fala que também esteve em reunião com o Deputado Estadual Gustavo Sefer, onde
o mesmo se comprometeu a destinar recursos para a aquisição de uma caminhonete para a
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Secretaria Municipal de Educação. Diz que irá em Belém dia vinte e quatro para uma reunião
com o Secretário da SEDAP afim de viabilizar a construção de alguns tanques para a criação
de peixes e assim valorizar o grande potencial que o Município tem na piscicultura. Diz que
como a rádio da Babar não está conseguindo transmitir as Sessões está fazendo lives nas
redes para que a população possa acompanhar os trabalhos desta Casa. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra a vereadora Roseni Brito, que cumprimenta a todos e fala que o
seu Deputado Federal Eduardo Costa esteve em Redenção na sexta-feira, onde foi ao seu
encontro juntamente com o Prefeito. Fala que foi uma viagem bastante produtiva, pois o
Deputado fez o compromisso de destinar recursos para a construção de banheiros populares
e a perfuração de alguns poços artesianos e manifesta satisfação pelo fato do Deputado esta
retribuindo os votos de confiança da população Florestense. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Marcos dos Reis, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a visita do
Deputado Federal Júnior Ferrari ao Município de Floresta do Araguaia e diz que o Nobre
Deputado tem mostrado muito comprometimento com nossa população cita algumas emendas
parlamentares que o Deputado fez o compromisso de destinar para Floresta do Araguaia.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Gilmair Siqueira, que cumprimenta
a todos e parabeniza os colegas vereadores pelo empenho em buscar recursos para o
Município de Floresta do Araguaia. Faz a parte o vereador Borrachinha Nonato Alves e diz que
quando esteve em Belém, na Funasa teve total apoio do Deputado Eduardo Costa para a
perfuração de poços artesianos. Volta a fazer uso da palavra o vereador Gilmair e diz que seu
objetivo como parlamentar dessa Casa de Leis é lutar em prol da população. Diz que o produtor
rural deve ser valorizado, pois é o produtor rural o principal responsável pelo desenvolvimento
do nosso Município. Parabeniza o Secretário de Educação pelo serviço que vem realizando na
secretaria de Educação. Faz a parte o vereador Marcos dos Reis e parabeniza o Prefeito pela
excelente escolha do Secretário de Educação, bem como o Secretário de Educação pela
realização do evento de sete se setembro. Volta a fazer uso da palavra o vereador Gilmair
Siqueira e pede ao Secretário de Obras destine os maquinários para a região da Vila Travessão
afim de proceder com a recuperação de estradas vicinais. Faz a parte o vereador Borrachinha
Renato de Alencar e parabeniza o colega vereador Gilmair Siqueira por suas colocações.
ORDEM DO DIA Iniciando com a discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de
Lei n°. 534/2019. que institui o Plano Municipal de saneamento Básico destinado à execução
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais, instrumento da Política Municipal de
Saneamento Básico, o qual após ser discutido pelos vereadores foi colocado em votação e
obtendo aprovação unânime. E,não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão áe 10: 50 (dez horas e trinta e cinquenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 16 de setembro do corrente ano, no horário

para constar eu vereador Marcos dos ReisiRocha, 1a Secretário, lavrei e assino
informe vai assinada par mim e pelos demais membros da
>al, Vereador, /JW&? , Marcos dos Reis Rocha 1°.

regimental. E
a presente Ata, que se achada
Mesa Diretora da Câmara
Secretário, Vereador

—Edna Maria
_, José Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

anúto de Sá 2a.Secretária. ****************************************
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