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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 25 DE MARÇO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 25 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 oito
vereadores, havendo portanto, quorum, com a ausência dos vereadores António Luiz
Moreira dos Santos, Raimundo Nonato Alves dos Santos e Lázaro Purcino. Justificado a
ausência de todos devido estarem ilhados. 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 (135:3) 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 Projeto de
Resolução n° 001/201//CMFA, que altera a Resolução n° 004/2003, que dispõe
sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual
foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Indicação n°
029/2018, de autoria dos vereadores Edna do Fernandão, Alécio, Irmão Marquinhos, que
indica a necessidade de construir de uma Pista de Bicicross na sede do Município, sendo
a mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Indicação n°
030/2018, de autoria do vereador António Luiz, que indica a necessidade de
proceder com a limpeza e encascalhamento das ruas e avenidas do Distrito de Bela
Vista, sendo a mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
Indicação n° 031/2018, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade de proceder com a limpeza e encascalhamento das ruas e avenidas
da Vila Ametista, sendo a mesma posta em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. Indicação n° 032/2018, de 22/03/2019, de autoria do vereador António
Luiz, que indica a necessidade de proceder com a limpeza e encascalhamento das
ruas e avenidas da Vila Mendonça, sendo a mesma posta em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Renato, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as dificuldades que o Município vem
enfrentando em questão de pontes e estradas vicinais, pois devido o período chuvoso o
Poder Executivo tem tido dificuldades em manter as estradas e pontes em boas condições
de trafegabílidade. Discorre sobre sua viagem a Brasília e diz que o Deputado Federal se
comprometeu a alocar recursos para a aquisição de uma retroescavadeira para a Colónia
de Pescadores. Agradeço o Prefeito Adélio pela parceria com as associações. Fala que
todos os projetos que entrar nessa Casa que irá beneficiar a população terá o seu apoio.
Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que quando o Secretariado realiza um
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bom trabalho reflete de maneira positiva no Gestor. Discorre sobre o projeto de lei da taxa
de iluminação pública e fala que o assessor jurídico o Dr. Ivo irá usar a tribuna livre para
afim alguns esclarecimentos a população. O próximo a fazer uso da palavra o Alécio
Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o projeto de lei que altera a
Lei 091/2003, da taxa de iluminação pública e fala que o Dr. Ivo ira usar a tribuna, onde irá
se aprofundar mais no referido projeto. Fala que considera a cobrança da taxa de
iluminação pública na zona rural injusta e abusiva. Comenta sobre a saúde e diz que está
inconformado com a situação que a saúde anda. Fala que a Secretaria Municipal de Saúde
está com alguns veículos novos que não podem fazer viajem fora do Município por que
não estão emplacados e acredita que essa situação pode continuar da forma que está.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que
cumprimenta a todos e diz que está sendo vereador, pois vereador não é uma profissão é
um cargo de confiança, o qual a população nos escolheu como seus representantes.
Comenta de sua inda a Brasília, onde buscou recursos para o Município e cita algumas
propostas de emendas parlamentares que os vereadores conseguiram nessa viagem.
Discorre sobre o ex-deputado Arnaldo Jordy que infelizmente não foi reeleito e diz que ele
é uma pessoa admirável e um político honesto que mostrou que realmente tem
compromisso com a população. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e fala que o
ex-deputado Arnaldo Jordy tem sua admiração e sugere ao colega vereador Irmão
Marquinhos que faça um Projeto de Decreto Legislativo de Título de cidadão honorário afim
de fazer uma ao Deputado, pois ele foi um grande parceiro do nosso Município. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e agradece a colega vereadora Edna
do Fernandão pelas colocações. Comenta sobre as dificuldades que o Município enfrenta
em questão de estradas vicinais e sugere aos colegas vereadores formar uma comitiva ir
irem a Belém, na SETRAN- Secretária de Estado de Transportes, afim de conseguir
maquinários e assim poder amenizar um pouco da situação. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 40 (dez horas e
quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 01 de
abril do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida para fazer uso da palavra o assessor jurídico do Prefeito, o Dr. Ivo, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o Projeto de Lei n 001/2019/CMFA,
que altera a Lei n 091/2003, que dispõe sobre a contribuição da taxa de iluminação pública.
Fala que o Executivo solicitou o uso da tribuna livre devido a tramitação do referido projeto,
pois se o mesmo for aprovado com o texto da forma que está irá gerar desigualdade e
injustiça tributária, visto que oficialmente a única Vila que o Município de Floresta do
Araguaia possui e a Vila Bela Vista e sendo assim as demais Vilas do Município não irão
contribuir com a iluminação pública. Diz que o Poder Executivo sugere que o projeto seja
retirado de pauta, afim de fazer um aperfeiçoamento no seu texto e que a contribuição da
iluminação pública do Município é totalmente injusta, pois o consumidor pagar conforme o
seu consumo e deveria ser uma taxa fixa para todos os consumidores. Fala que se o
referido projeto for aprovado da forma que está, irá gerar uma baixa muito grande na receita
do Município e propõe a Câmara que seja retirado de pauta até que as devidas adequações
sejam feitas. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que queria fazer alterações na
tabela da taxa de iluminação pública e foi orientado pelo assessor Legislativo da Câmara
que essa alteração só poderia ser feito pelo Executivo e diz que realmente essa cobrança
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é muito injusta e abusiva e pede ao Poder Executivo que as documentações das Vilas
sejam regularizados o mais rápido possível, para que a Câmara possa dar continuidade na
tramitação do projeto. Faz a parte o vereador José Maria e fala que retirou o projeto de
pauta, devido ter surgido algumas dúvidas, usando de cautela para que a Câmara não
venha a errar novamente como aconteceu com a aprovação da Lei 091/2003. O senhor
Presidente convida para fazer uso da palavra o assessor especial do Prefeito, o Manuel
Albuquerque, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que veio a esta Casa de Leis em
busca de parceria com os vereadores para a implantação do Campos da Universidade
Federal Rural, no Município de Floresta do Araguaia. E para constar eu vereador Marcos
dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim jf#>eíps demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, f̂jiiA •, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador ^-ffiP ^ • J°s® Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora

í% ^ . Edna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. ****************************
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