
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 23 DE SETEMBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 23 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 dos onze vereadores, havendo portanto, quorum. 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 Projeto de Lei n° 538, de 13 de Setembro de 2019, que dispõe sobre as
Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2020, sendo o mesmo
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de
Finanças e Orçamentos. Indicação n° 060, de 23 de setembro de 2019, de autoria da
vereadora Piquena Vital, que indica a necessidade de proceder com a climatização das
salas de atendimento do CAPS, a qual após ser discutida pelos vereadores foi posta
em votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Renato de Alencar, o qual cumprimenta a todos e diz que as críticas
construtivas são bem vindas e como representante do povo quer o que for melhor para
o Município e se coloca a disposição para ajudar no que for possível. Fala que como
homem de forte fé que tem sempre pede em oração sabedoria a Deus para fazer seu
trabalho da melhor forma possível e acredita que todos os colegas vereadores tem o
mesmo propósito. Fala que quando exercia o cargo de Polícia Militar recebeu título de
honra ao mérito do estado e diz que os policiais devem ser valorizado pois colocam
suas vidas em risco pela população e diz que tem certeza que está fazendo bem o seu
trabalho de vereador. O próximo à fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino,
o qual cumprimenta a todos e fala que frequentemente faz uso da tribuna para relatar
sua preocupação referente as pontes e recentemente expôs a situação que alguém
colocou fogo em uma ponte na região do Tabuleiro que felizmente conseguiram apagar
o fogo a tempo, porém não satisfeito com o ocorrido alguém novamente colocou fogo
na ponte e infelizmente não teve como apagar o fogo que consumiu completamente a
ponte e manifesta pesar e preocupação com questão das pontes e se dependesse de
sua pessoa essa situação não teria acontecido. Diz que pediu o Secretário de Obras
que viesse a essa Casa para esclarecer a real situação da Secretaria de Obras. Faz a
parte o vereador Renato de Alencar e manifesta indignação com essa situação e que
precisa investigar quem está cometendo esses crimes, pois isso é vandalismo e o
culpado precisa ser punido. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que o
fazendeiro Alcides já tinha feito a doação da madeira e a Prefeitura já estava
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providenciando a recuperação da mesma e em sua opinião a pessoa que está
cometendo esses crimes certamente não é uma pessoa de Boa índole. Faz a parte a
vereadora Edna Maria e fala que o Prefeito já havia dado a ordem de serviço para
realizar a obra e que o recurso não é do Prefeito é da população. Diz que está
acontecendo coisas inaceitáveis no Município e os culpados precisam serem punidos.
Faz a parte o vereador Raimundo Nonato Alves e discorre sobre as pontes que foram
queimadas e diz que estão queimando até as pontes que estão em boas condições e
a pessoa que está cometendo esses crimes não tem amor só próximo, pois não está
prejudicando o Prefeito, mais sim a sociedade. Volta a fazer uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino e agradece os moradores da região que se disponibilizam a doar a
madeira para recuperar a ponte. Comenta sobre a falta água das Vilas Piaçaba e Bom
Jesus II e pede só Poder Executivo que resolva esse problema o mais rápido possível.
Diz que a empresa que construirá as pontes de concreto já se encontra no Município e
acredita que em breve os trabalhos serão iniciados. Dando continuidade á Sessão faz
uso da palavra o vereador Marcos dos Reis. que faz os cumprimentos de rotina e diz
que os trabalhos dos vereadores é constante sempre buscando o melhor para a
população. Discorre sobre a questão das pontes que foram queimados e manifesta
pesar, pois essas pontes são de extrema importância a população. Pede a pessoa que
está cometendo esses crimes que não volte a comete-los, pois a população é a mais
prejudicados. O próximo á fazer uso da palavra é o vereador Gilmar Siqueira, o qual
faz os cumprimentos de rotina e manifesta indignação com pontes que foram
queimadas e diz que os maior prejudicados e a população é a Secretaria de Obras já
estava providenciando o material para recuperar a ponte. Pede a população que se
souber quem cometeu esse crime que faça a denúncia. Fala que no último final de
semana esteve em reunião com o Senador Zequinha Marinho levando ao seu
conhecimento as demandas do Município de Floresta do Araguaia. Diz que está
determinado a trabalhar em prol da população até o seu último dia de mandato. Fala
que recebeu uma denúncia de que a construção do meio fio do bloquetiamento do
Distrito de Bela Vila não estava sendo de Boa qualidade, onde foi feito a fiscalização
pelos vereadores e as providências foram tomadas, A próxima a fazer uso da palavra
é a vereadora Edna Maria, que faz os cumprimentos de rotina e diz que quando usa a
tribuna dessa Casa fala pelo povo, pois tem a honra de pelo terceiro mandato ser uma
representante do povo. Diz que a população tem cobrado frequentemente o cartório
eleitoral no Município, devido à dificuldade de se deslocarem até Conceição do
Araguaia afim de regularizarem Deus título e em viagem a Belém esteve na sede do
Tribunal Regional Eleitoral-TRE, onde foi feito algumas exigências de contrapartida do
Município para abrir o cartório eleitoral, onde o Prefeito Adélio se comprometeu a entrar
com a contrapartida e certamente o cartório eleitoral irá funcionar em breve. Diz que
essa Casa de Leis está à disposição do povo para esclarecer qualquer dúvida referente
ao trabalho dos vereadores. Manifesta insatisfação com o transporte escolar e pede só
Secretaria de Educação comece a se organizar a partir de agora para que as empresas
que concorrerem a licitação do transporte escolar tenha ônibus de boa qualidade. Pede
ao Presidente da Câmara que realize z próxima Sessão Ordinária no Distrito de Bela
Vila. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual
faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por ser um representante do povo
e trabalha incansavelmente em prol da população. Agradece a todos em nome do seu
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Pasíor que participaram da festa da Igreja Evangélica da Vila Ametista no último final
de semana. Discorre sobre início da safra do abacaxi, o eixo principal de Floresta do
Araguaia e manifesta preocupação com a situação das pontes e estradas vicinais. Fala
que o vereador trabalha arduamente, mais infelizmente não tem seu esforço
reconhecido por algumas pessoas que se acham no direito de difamar os vereadores.
Parabeniza o Deputado Alex Santiago pelo empenho em destinar recursos para o
Município. O próximo à fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que
cumprimenta a todos e manifesta repúdio pelo ato criminoso de algumas pessoas de
queimar as pontes. Fala que algumas pessoas são de tamanha maldade ao ponto de
distorcer as coisas, pois a secretaria legislativa fazendo a leitura do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentarias algumas pessoas estão falando nas redes sociais que os
vereadores estão aprovando uma lei para aumentar os seus salários e isso acaba
causando uma certa confusão na cabeça das pessoas e a Câmara está sempre de
portas abertas para esclarecer qualquer dúvida que a população por ventura venha a
ter. Agradecer o Dr. Faulli pelo apoio na realização de cirurgias no Município e diz que
esse tipo de coisa essas pessoas maldosas não notam. Diz que irá tentar realizar uma
audiência pública para divulgar o Orçamento para dois mil e vinte. Diz que tem cobrado
do Poder Executivo algumas demandas do Município em recuperação de ruas e
estradas. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 47 (onze horas e quarenta e sete minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 07 de ouÇubro do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu vereador Marcos dos fceis Rocha, 1a Secnbtário,
lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vaí.assinada por rraiiln e Velos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara MunicipahUltereador, a

Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador c fl\é Maria uma
Magalhães, Presidente. Vereadora _ Â^yfi 7~Ecnia" Maria Canuto de Sá
2a Secretária ******************************************************************************
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