
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder LegislatJVO Página 1 de 6

ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 18 DE MARÇO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 18 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 Joaquim Monteiro Lima e 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 ao segundo
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (121:2)
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 dos Projetos de Lei n° 525/2019,
526/2019, 527/2019 e 528/2019, sendo todos encaminhados para a comissão de
legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços públicos e outras atividades.
Leitura da indicação n° 028/2019, de 18/03/2019, de autoria do vereador José Maria,
que indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da estrada vicinal
que passa na Chácara João e Maria, rota do ônibus escolar n° 05, sendo a mesma
posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem
a Belém e na oportunidade esteve em reunião na Eletronorte e na Celpa discutindo
sobre a continuação da implantação da energia elétrica no Município do Programa
Federal Luz para todos. Diz que o ano passado o Município não foi atendido pelo
programa e é preciso estar atento ao dia da reunião do comité de gestor desse ano
para que o Município de Floresta do Araguaia não fique de fora novamente. Diz que
esteve no gabinete do Deputado Dirceu em busca de emendas parlamentares e na
Funasa em busca de informações referente a implantação do sistema de abastecimento
de água da Vila Piaçava. O próximo a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato,
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua viagem a Brasília, juntamente
com os colegas vereadores e o Prefeito, onde foram em busca de recursos para o
Município. Diz que os Senadores Paulo, Rocha e Jader Barbalho se comprometeram a
destinar emendas para o Município, bem como o Deputado Federal Airton Faleiro e
acredita que as que foram prometidas chegam quase um milhão de reais. Fala que
todos os vereadores lutam em prol da população, demostrando assim que valorizam o
voto de confiança que lhes foi concedido e que jamais irá apoiar irregularidades. Fala
que a sociedade precisa entender qual é o papel do parlamentar e verificar se ele está
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desempenhando bem o seu papel. Comenta sobre a reforma da Previdência e fala que
deveria ser aprovada da forma que está sendo colocada, pois irá afetar principalmente
os menos favorecidos. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre sua viagem a
Brasília e diz que foi uma viagem produtiva, pois tem propostas de emendas
parlamentares para que ser liberadas ainda esse ano um ônibus para fazer o transporte
dos alunos que cursam faculdade em Redenção, recursos para saúde, uma caçamba
para a Secretaria Municipal de Obras e Transporte para auxiliar no trabalho em
recuperação de estradas vicinais. Fala que esteve no gabinete do Deputado Júnior
Ferrari e que ficou certo uma visita do Deputado no Município de Floresta do Araguaia
no mês de maio e fazer um levantamento das necessidades do Município e assim poder
destinar recursos. Comenta sobre a saúde e diz que a ex-deputada destinou 300,00
(trezentos mil reais) para custeio da saúde e fala que a população ainda suporta as
deficiências da saúde por que em contrapartida tem um atendimento de ótimo qualidade
com excelentes profissionais. Faz a parte o vereador Borrachinha e que a ex-deputada
Júlia Marinho o ano passado ainda podia destinar emendas parlamentares e destinou
mais 300,00 (trezentos mil reais) para custeio da saúde e que não foi na viagem a
Brasília devido se pai não está bem da saúde. Fala que houve comentários que teve
vereador que pegou diárias para ir a Brasília e não foi e diz que o estorno do dinheiro
já foi feito a Câmara e que estará em viagem a Brasília amanhã em busca de recursos
para o Município. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e fala hoje está
acontecendo uma reunião com uma moradora da Vila Bom Jesus II e o Prefeito de Pau-
d'arco para ver a questão do atendimento de um médico na referida vila e manifesta
pesar pois é um território do Município de Floresta do Araguaia. Faz a parte o vereador
Lázaro Purcino e diz que esteve conversando com o Secretário de Saúde para que
tivesse atendimento na Vila Bom Jesus II pelo menos uma vez por mês e que essa vila
sempre foi esquecida pela a Administração do Município. Diz que segundo relatos tem
políticos que estão trabalhando na população da Vila para que façam a transferência
dos seus títulos eleitorais para o Município de Pau-d'arco, pois assim ficará mais fácil
o Município de Pau-d'arco a área ser transferida para Pau-d'arco e fala que o Executivo
precisa tomar providências e dar a assistência necessárias que os moradores da Vila
precisam. Volta a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e diz que a questão
da falta de assistência a essa região vem desde da gestão anterior e que outro
Município só está ganhando território por que o nosso Município está dando lugar e
convida os colegas vereadores para fazer uma visita na referida vila. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz
os cumprimentos de rotina e justifica a sua ausência na Sessão anterior, pois estava
em viagem a Brasília tentando angariar recursos para o Município, onde esteve no
gabinete do Senador Zequinha Marinho em busca de informações referente a liberação
do recurso para a continuação da reforma do Hospital Municipal e que a reforma está
mais avançada do que foi informado para a Caixa Económica Federal. Fala que levou
algumas demandas do Município para o seu Deputado Federal Cássio Andrade estava
decepcionado, pois os Deputados Federais não têm emendas, no entanto ele se

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - E-mail - camaradefloresta@hotmail com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo página 3 de e

prontificou a continuar ajudando Floresta do Araguaia. Discorre sobre o Programa do
Governo Federal Luz para Todos e diz que os vereadores precisam se unir cada fez
mais para melhorar o fornecimento de energia no Município. Fala que no mês de março
tem as emendas chamadas guarda chuva e espero que sejam destinadas algumas
emendas para Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos, que cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Brasília e diz
que na oportunidade esteve no gabinete dos Senadores Jader Barbalho e Zequinha
Marinho. Agradece os colegas vereadores pela parceria na luta em prol da população.
Discorre sobre suas solicitações aos Deputados e fala solicitou um ônibus para atender
os esportistas e as igrejas. Fala que buscou informações com o Senador Zequinha
Marinho sobre a liberação do recurso para a reforma do Hospital Municipal, onde foi
informado que em breve será liberado mais uma parcela de mais 135.000,00 (cento e
trinta e cinco mil reais) e que está faltando mandar uma parte das medições do serviço
que já foi realizado e que a liberação do recurso depende das medições. Faz a parte o
vereador Alécio Pessoa e diz que o Senador Zequinha Marinho falou que vestiu a
camisa da questão da reforma do Hospital Municipal. Fala que em reunião com o
Deputado Júnior Ferrari foi alertado que a reforma da Previdência é pior do que
imaginamos principalmente para o produtor rural, ou seja quem mais precisa e ele
deixou bem claro que só votará a favor dessa reforma se tirar os privilégios dos
políticos, pois considera esses privilégios imorais e tirar as pautas que prejudica os
produtores rurais. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos manifesta
preocupação com a reforma da Previdência. Fala que o Deputado Arnaldo Jordy não
deveria ter perdido as eleições, pois sempre olhou para o nosso Município e cita
algumas emendas parlamentares que o Deputado destinou para Floresta do Araguaia.
Diz que recebeu uma mensagem do seu assessor para cadastrar uma emenda de
105.000,00(cento e cinco mil reais) para a casa de farinha e acredita que nas próximas
eleições ele será eleito. Diz que visitou a Escola Municipal de Ensino fundamental JP e
ficou impressionado com o calor da escola e sugere que seja aberto o pavilhão, pois
acredita que diminuirá a temperatura. Fala que foi instalado umas centrais de ar na
referida escola, porém não é utilizada por falta de um transformador e pede o Executivo
que resolva essa situação. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Piquena
Vital, a qual faz os cumprimentos de rotina e diz que não pode ir na viagem a Brasília,
porém fez ofícios para o Deputado Eduardo Costa e os colegas vereadores que foram
na viagem protocolou seus ofícios solicitando uma caçamba para ajudar a atender a
demanda do Município que é muito grande e 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para
custeio da saúde. Diz que ficou feliz pelo fato do Deputado Eduardo Costa ter recebido
os vereadores em seu gabinete. Faz a parte o vereador Alécio e fala que foi uma honra
ter conhecido o Deputado Eduardo Costa, pois é uma pessoa muito atenciosa e se
comprometeu a ajudar o Município de Floresta do Araguaia. Faz parte o vereador Irmão
Marquinhos e fala que a colega vereadora Piquena Vital tem um Deputado atuante e
acredita que ele é uma pessoa de boa índole. Faz a parte o vereador Irmão Renato e
parabeniza a colega vereadora pela boa escolha em apoiar o Deputado Federal
Eduardo Costa. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que a população de
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Floresta do Araguaia ganhou muito escolhendo a colega vereadora como sua
representante, pois é uma pessoa que se preocupa com a população e fala que admira
muita a colega vereadora Piquena Vital. Volta a fazer uso da palavra a vereadora
Piquena e agradece os colegas vereadores pelas colocações. Faz a parte o vereador
Irmão Renato e faz um requerimento verbal para o Vice-prefeito fazer uso da palavra
o vereador. O senhor Presidente coloca o requerimento em discussão e votação, o qual
é aprovado por unanimidade. O próximo a fazer uso da palavra o vereador Nonato
Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre sua viagem a Brasília e
diz que todos os vereadores levaram ofícios aos seus deputados afim de conseguir
recursos para o Município. Fala que no período eleitoral todos os vereadores lutaram
pelo seu Deputado e agora é a hora dia deputados retribuírem o esforço dos vereadores
destinando recursos para o Município. Diz que esteve no gabinete do Senador
Zequinha e Paulo Rocha Marinho, onde pode perceber os compromissos desses
Senadores com Floresta do Araguaia. Fala que não devemos olhar para partido, mais
sim aquele que mostram que tem compromisso com o nosso Município. Diz que o
Deputado Cássio Andrade faz parte da Comissão que representa o Ministério de Minas
e Energia, e por isso juntamente com a colega vereadora Edna do Fernandão e os
colegas vereadores que estavam em Brasília solicitou ao Deputado a implantação de
uma Subestação de energia. Diz que oportunidade esteve também no gabinete do
Deputado Júnior Ferrari e diz que o Deputado mostrou interesse no Município de
Floresta do Araguaia. Fala que os Deputados que ganharam eleição na última eleição
não têm emenda, pois as emendas são distribuídas nos meses de outubro e novembro.
Diz que o Deputado Federal Joaquim Passarinho relatou que fez um compromisso com
os alunos que fazem faculdade em Relação de fazer a doação de ônibus para fazer o
transporte dos mesmos e fala que o Deputado disse que o ônibus está empenhado. Diz
que o Deputado Nilson Pinto também sempre mostrou parceria como Município.
Comenta sobre a inauguração da iluminação do Estádio Apolônio Mourão e agradece
a presença da Deputada Estadual Cilene Couto. Parabeniza o Deputado Alex Santiago
pela luta em conseguir a recuperação da pavimentação asfáltica da PA 449 de Floresta
ao Bambu e Diz que aproveitou que a Deputada Cilene Couto estava em visita ao
Município pediu que ela reforçasse o pedido do Deputado Alex Santiago. Comenta
sobre a saúde e diz que todos os vereadores levaram ofícios aos seus deputados
solicitando recursos para o custeio da saúde. Comenta sobre a situação da Saúde na
Vila Bom Jesus II e fala que acredita que a saída do Programa Mais Médicos acabou
agravando a questão em todo o Brasil. Fala que além da Vila Bom Jesus II as Bela
Vista, Bom Jesus l e Vila Mendonça também está sem atendimento médico. Diz que a
Vila Bom Jesus II está desassistida pela Administração e devido a isso pessoas estão
aproveitando dessa situação. 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 cumprimenta a todos e comenta sobre a indicação de sua autoria
solicitando a recuperação da vicinal que passa na Chácara João e Maria e diz que o
Secretário de Obras irá realizar uma operação tampa buracos e quando chegar o
período do verão irá proceder com sua recuperação. Discorre sobre as centrais de ar
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que foram instalados nas escolas e não estão funcionando devido o transformador não
suportar o funcionamento e fala em sua opinião essa responsabilidade é da Rede Celpa
e não da Administração. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que a Rede
Celpa nunca fica no prejuízo e não investe em melhorias no fornecimento da energia
elétrica. Faz a parte o vereador Alécio e diz que para a Celpa atender essa demanda é
necessário fazer a solicitação oficializada. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e
fala que os vereadores frequentemente têm cobrado melhorias no fornecimento de
energia elétrica e não são atendidos e devido a essa dificuldade que mencionou do
Executivo adquirir os transformadores para as escolas com recursos próprios. Faz a
parte o vereador Lázaro Purcino e diz que está tentando resolver com o senhor
Alessandro em Belém a situação da energia no Setor Sul e sugere que seja
encaminhado um ofício em nome da Câmara de Vereadores solicitando a resolução do
problema da má qualidade energia nas escolas. Faz a parte o vereador Nonato Alves
e fala que essa mesma situação ocorre nas Vilas. Volta a fazer uso da palavra o
vereador José Maria e fala que a situação da energia elétrica precisa ser resolvida com
urgência, pois os alunos não podem ser prejudicados. Decorrido o prazo regimental o
senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o Vice-prefeito, o senhor
Claudinei Borges, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que no início da
legislatura foi feito um plano de governo, o qual tinha três principais metas que são
melhorias no campo da educação e implantação de alguns serviços que é de
responsabilidade do Poder Público e em Floresta do Araguaia ainda não tem, trabalhar
um plano de melhoria da infraestrutura urbana e rural e criar um plano de
desenvolvimento económico para o Município com a finalidade de gerar emprego,
renda e consequente promover o desenvolvimento. Diz que no terceiro ano de mandato
ouvir o que foi exposto nessa Casa hoje é motivo de pesar, pois o que foi definido não
está sendo colocado em prática. Fala que a situação da Vila Bom Jesus II mostra o
plano de governo da gestão atual não foi posta em prática. Manifesta indignação pelo
fato da Administração nunca ter instalado o aparelho de raio- x que fou herdado da
Gestão passada e diz que foi por isso que rompeu com o governo, pois em seu ponto
de vista isso é incompetência. Fala que a situação das ruas, estradas vicinais e pontes
é vergonhosa e considera isso um descaso com a população. Diz que o Orçamento do
Município é milionário, porém não tem uma Administração de qualidade, pois não
consegue manter o básico. Fala que não é por que rompeu com o governo que irá virar
as costas para as necessidades da população. Discorre sobre a denúncia protocolada
nesta Casa e fala que a Câmara de Vereadores como fiscal do povo tem o deve de
fiscalizar tal denúncia. Diz que jamais irá apoiar uma situação dessa e se coloca à
disposição para ajudar nas investigações, se porventura a Câmara enfrentar alguma
dificuldade no acesso as documentações. Agradece pela oportunidade e parabeniza os
Vereadores por se empenharem em busca de recursos para o Município. Faz a parte o
vereador Alécio Pessoa e fala que assim que a denúncia foi formulada na Câmara,
foram tomadas as devidas providencias. Diz que a comissão que foi formada para
apurar a denúncia de irregularidade no uso do público está realizando um bom trabalho
e acredita que dará um respaldo à altura da população. Fala que a comissão está tendo
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uma certa dificuldade no sentido de ter uma assessoria jurídica, pois está Casa conta
apenas com assessoria legislativa. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e diz que
a Comissão Especial de Assuntos Relevantes tem trabalhado com transparência e que
já tem muita documentação para ser estudada. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino
e diz que a região do Bom Jesus II é grande e a população tem tido dificuldades até
para terem acesso a sede do Município. Diz que o Município de Pau-d'arco dar
assistência a região do Bom Jesus II e no terceiro ano de governo e o Executivo ainda
não atendeu a referida região. Fala que os moradores da região do Bom Jesus II
transferiu seus títulos eleitorais para o Município de Pau-d'arco e que o Município de
Floresta do Araguaia precisa atender as necessidades da região, em educação, saúde
e estrada vicinal e parabeniza o Vice-prefeito pela preocupação com o Município. Volta
a fazer uso da palavra o senhor Claudinei Borges e parabeniza a comissão especial de
assuntos relevantes pelo trabalho e fala que a população está à espera de uma
resposta a denúncia feita. Relembra que durante a campanha política falou que o
Município precisava de um governo que tivesse coragem para enfrentar os problemas
de frente e infelizmente o governo que apoiou não enfrenta as dificuldades, no entanto
espera que cada um cumpra com o seu dever. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 17 (onze horas e
dezessete minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25
de março do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Marcos
dos Reis Rocha, 1
vai assinada por rr
Vereador, . s\\r

etário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme
Jos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,

Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
José Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora

dfwTMaria Canuto de Sá 2a.Secretária. ****************************
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