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Poder Legislativo

ATA DA 7a SESSÃO ORDINRIA DO 2° PERODO LEGISLATIVO DA 3a SESSO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 1 5 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 16 de setembro de 201 9, 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 justificada
do vereador Renato Pereira de Alencar. 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 92:1) 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 da
Moção de Repúdio n° 001, de autoria do vereador Alécio da Costa Pessoa, sendo a
mesma colocada em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade.
Indicação n° 057, de autoria dos vereadores Edna do Fernandão e vereador Irmão
Renato, que indica a necessidade de proceder com a construção do muro da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Sorriso do Araguaia, incorporando com a Quadra
Poliesportiva, no Distrito de Bela Vista, sendo a mesma colocada em discussão e
votação e obtendo aprovação unânime. Indicação n° 058, de autoria do vereador Lázaro
Purcino, que indica a necessidade urgente de proceder a construção de um bueiro,
localizado na região do Cocalino, próximo a propriedade do senhor Suei e Carlim, a
qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação
n° 059, de autoria do vereador Gilmair Siqueira, que indica a necessidade de proceder
com a instalação de quatro refletores no Campo de Futebol da Vila Mendonça, sendo
a mesma colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA
LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna Maria, a qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre a indicação de sua autoria solicitando a construção do muro da escola
da Distrito de Bela Vista incorporando com a Quadra Poliesportiva e diz que é muito
importante a construção do muro afim de trazer mais segurança aos alunos. Fala que
fez uma visita ao CAPS, onde recebeu algumas reclamações, principalmente sobre a
climatização das salas. Comenta sobre o acidente ocorrido no Centro da cidade e fala
que foi aprovado que os médicos e motorista da ambulância de plantão permaneçam
no hospital durante seu plantão mais infelizmente isso não tem acontecido e em
decorrência dessa falha acontecem outras, pois no acidente demorou vinte minutos
para a ambulância chegar no local, tendo que as pessoas pegar as crianças e colocar
debaixo da sombra para esperar a ambulância chegar e diz que não tem justificativa
para isso. Pede o Secretário de Saúde faça uma reunião com os médicos e os
motoristas das ambulâncias para que permaneçam no hospital durante seu plantão.
Faz a parte o vereador Gilmair Siqueira e parabeniza a colega vereadora pelas
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colocações e fala que concorda plenamente com a colega vereadora, pois o funcionário
deve permanecer no seu locai de trabalho. Dando seguimento a sessão faz uso da
palavra o vereador Marcos dos Reis, que cumprimenta a todos e diz que a parte do
momento que colocou seu nome para um representante da população tinha consciência
de suas responsabilidades para com o povo. Comenta sobre a Moção de Repúdio do
colega vereador Alecio Pessoa a empresa que faz o transporte escolar e fala que essa
é uma preocupação de todos os vereadores. Diz que é muito errado as empresas
concorrem a licitação de transporte escolar sem terem os ônibus. Pede o Secretário de
Educação que proceda com a climatização das salas de aula da escola Pedro Voltarelli
na Vila Ametista o mais rápido possível, pois os alunos estão sendo penalizados.
Discorre sobre acidentes de trânsito e diz que a implantação de quebra-molas pode
evitar inúmeros acidente e fala 9a vereadores já pediram a implantação de quebra-
molas, porém não foram atendidas. Faz a parte o vereador Borrachinha Joaquim
Monteiro e diz que tudo indica que se tivesse um quebra-molas no local do acidente
não teria sido fatal e sugere que seja marcado uma reunião com o Executivo para
resolver essa situação. Volta a fazer uso da palavra o vereador Marcos dos Reis e fala
que sente muito pela fatalidade ocorrida. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que cumprimenta a todos e agradece a ex-deputada Júlia Marinho pela
emenda parlamentar para o bloquetiamento do Distrito de Bela Vista, bem como o
Gestor pelo empenho que fez para o Município receber a emenda. Diz que visitou a
obra e constatou que a obra é de boa qualidade. Discorre sobre o transporte escolar e
fala que no início do ano sugeriu não aceitar a empresa que ganhou a licitação devido
a péssima qualidade dos ônibus, no entanto surgiu várias questões e acharam melhor
aceitar a empresa que está a cada dia pior e os alunos são os mais prejudicados. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Alecio Pessoa, que faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza todos os funcionários do Hospital Municipal pela
dedicação no serviço. Diz que a saúde tem uma dificuldade grande na realização de
exames de raio- x e ultrassonografia, sendo que o Hospital tem esses aparelhos a mais
de três anos. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que várias pessoas lhe
procura pedindo ajuda financeira para a realização desses exames. Volta a fazer uso
da palavra o vereador Alecio Pessoa se esforça em ajudaras pessoas na área da saúde
e pra isso precisa da parceria do Executivo. Agradece aos colegas vereadores pela
aprovação da Moção de Repúdio de sua autoria a empresa responsável pelo transporte
escolar e fala que em sua opinião essa foi a pior empresa que prestou esse tipo de
serviço no Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair Siqueira,
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre estradas vicinais e fala que é
inaceitável fazer licitação para compra de manilhas nessa época do ano. Agradece os
colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria solicitando a
iluminação do campo de futebol da Vila Mendonça. Diz que a escola da Vila Travessão
é totalmente inadequada e pede ao Secretário de Educação que proceda com a
construção de uma escola padrão na referida Vila. Diz que os moradores da Vila
Mendonça estão novamente tendo dificuldades com a falta de água devido a bomba ter
queimada e pede ao Executivo que resolva a situação. Comenta sobre o discurso da
colega vereadora Edna do Fernandão referente ao acidente de trânsito e diz que
precisamos ver com o Secretário de Saúde e o Poder Executivo uma possível solução,
pois esse tipo de situação não pode acontecer. Dando seguimento a sessão faz uso da
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palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e comenta sobre as
pontes e diz que tem conhecimento da dificuldade em resolver algumas situações
devido a falta de madeira e ontem a ponte do córrego Bela Vista, que está precisando
recuperar apenas o tabuado estava queimando e pede encarecidamente a pessoa que
está fazendo esse ato que não faça isso, pois com isso só irá piorar a situação. Pede
do ao Secretário de Obras que resolva a situação dessa ponte o mais rápido possível.
Discorre sobre o discurso do colega vereador Gilmair Siqueira referente a licitação para
compra de manilhas e diz que essa situação é inaceitável. Comenta sobre o acidente
de trânsito ocorrido essa semana e lamenta muito e fala que o uso de capacete deveria
ser obrigatório em nossa Cidade e irá consultar o jurídico desta Casa para regularizar
o uso de capacete. Parabeniza o colega vereador Alécio Pessoa pela Moção de
Repúdio a empresa responsável pelo transporte escolar. ORDEM DO DIA. Iniciando
com a discussão em segundo turno, de forma global 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 do artigo 1 ao 16 e obtendo aprovação unânime. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11:
05 (onze horas e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 23 de setembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor convida para fazer uso da palavra o senhor Umberto, o qual faz os
cumprimentos de rotina e Humberto António da Silva Pinto, o qual faz os
cumprimentos de rotina e manifesta pesar pelo falecimento da moça no acidente de
trânsito ocorrido essa semana. Diz que em nome da equipe do Hospital veio a Esta
Casa pa4a fazer alguns esclarecimentos. Diz que durante o incidente houve algumas
falhas por falta de comunicação, pois o socorro chegou em cinco minutos e foi dito que
demorou mais de quarenta minutos. Diz que motoristas de ambulâncias não são
socorristas, sendo assim o trabalho do motorista é pegar o paciente que está
estabilizado na unidade de saúde e levar para outra unidade. Fala que se a cidade que
esse tipo de trabalho deve forma uma equipe de socorrista. Diz que os motoristas das
ambulâncias são sobrecarregados de serviço e fala aos criticadores de plantão que os
motoristas não são obrigados a ficar de plantão no hospital essa responsabilidade é
dos socorristas. Diz que hoje o Hospital conta com sete motoristas e ainda não consegui
atender toda a demanda do Município. Pede aos vereadores que unam forças com o
Secretário de Saúde e o Prefeito no sentido de formar a equipe socorrista. Faz a parte
a vereadora Edna do Fernandão e diz que em seu discurso não faliu que os motoristas
das ambulâncias estavam sem fazer nada e apenas fez uma reclamação pois recebeu
várias cobranças devido a ambulância ter demorado chegar aos local do acidente. Diz
que é eleita para ser fiscal do povo e está fazendo o seu trabalho e de fato o socorro
demorou a chegar. Fala que foi bom o senhor Humberto ter falado da equipe socorrista,
pois assim orientou os vereadores, pois não somos obrigados a saber de tudo e que
não é uma desocupada. Diz que irá falar com o Prefeito e o Secretário de Saúde para
formar a equipe socorrista. Volta a fazer uso da palavra o senhor Humberto e diz que
acredita senhora vereadora Edna do Fernandão lhe interpretou mal, pois quando estava
se referindo as pessoas que estão criticando que não tem o que fazer, não estava se
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referindo aos vereadores. Faz a parte o vereador Gilmair Siqueira e agradece o senhor
Humberto por ter vindo a essa Casa e despertar os vereadores pela necessidade de
ter no Município a equipe socorrista e fala que os tem cobrado com frequência uma
unidade do SAMU. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e faz um breve relatório da
porcentagem de atendimento a pacientes de Floresta do Araguaia no Hospital Regional
de Redenção e diz que Floresta sempre teve menos atendimento do que deveria e essa
questão precisa ser resolvida com a décima segunda Regional de Saúde. Faz a parte
o vereador Marcos dos Reis diz que é muito importante a implantação dos quebra-
molas e sinalização para evitar acidentes de trânsito. Diz que se reunir com o Prefeito
para ver a possibilidade de formar uma equipe socorrista. Faz a parte o vereador Lázaro
Purcino e diz que é lamentável o Município não ter uma unidade do SAMU e que se o
Município não tem é por falta do Executivo e que essa Casa deve se reunir com o
Secretário de Saúde afim de resolver essa questão, pois saúde deve ser prioridade de
qualquer governo. Faz a parte o vereador António Luiz e discorre sobre o acidente de
trânsito ocorrido no Centro da Cidade fala que o ser humano deve ser prioridade. Diz
que as colocações do senhor Humberto despertou para a necessidade do Município ter
uma equipe socorrista. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a

Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assitiada por
mirr//]e pilos demais membros da Mesa Diretora da Câmara MunicipaUVfereador,

-—V ' , Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador TV\ .
José"Maria Lima Magalhães, Presidente, Vereadora _ (Srp . EdníT Maria
Paniitn rip Sá 2a Sprrptáriíi *************************************
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