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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 01 DE ABRIL DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 01 de abril 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
Joaquim Fiscal. Dando prosseguimento â 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 (125:1) 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 Decreto
Legislativo n° 001/2019, que dispõe sobre denominação de logradouro público,
o qual foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Requerimento n° 002/2019, de autoria do vereador Irmão Renato, que requer
documentação do Distrito de Bela Vista, sendo a mesma posta em discussão e votação
e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Nonato
Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as dificuldades que o
Município enfrenta em questão de pontes e estradas vicinais no período chuvoso,
Manifesta satisfação pelo trabalho que o Secretário de Saúde vem realizando a frente
da secretaria e se coloca à disposição para ajudar no que for possível. O próximo a fazer
uso da palavra o vereador Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o Distrito de Bela Vista e fala que que sempre lutou por sua legalização.
Comenta sobre a manifestação dos produtores rurais e diz a manifestação é válido,
porém a referida manifesta não tem fundamento, pois estão reivindicando a retirada da
contribuição para iluminação na zona rural, uma lei que foi aprovada em outra gestão e
recuperação estradas vicinais, porém em época chuvoso é praticamente impossível
manter as estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade. Agradece o
Deputado Beto Salame pela emenda parlamentar de uma retroescavadeira para a
Colômbia de Pescadores. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador
Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e dar boas-vindas aos novos médicos
contratados pelo Executivo. Fala que todos os vereadores são preocupados com a
saúde do Município e trabalham em parceria com o Secretário de Saúde. Fala que é
vereador de todo o Município e não apenas daqueles que o elegeram. Discorre sobre
sua luta como parlamentar e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu para
o Município através do ex-deputado Arnaldo Jordy. O próximo a fazer uso da palavra o
vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece o Secretário
de Obras pelo esforço em atender as solicitações dos vereadores. Discorre sobre a
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manifestação dos produtores rurais e diz que não apoia o Executivo durante a
campanha eleitoral, no entanto não pode ser injusto, pois é impossível manter as
estradas vicinais em boas condições de trafegabilidade no período chuvoso e que na
manifestação tem pessoas usando de oportunismo para fazer política. Agradece a ex-
deputada Júlia Marinho pela emenda parlamentar de mais de trezentos mil reais para
custeio da saúde. Faz a parte o vereador Irmão Marquinhos e parabeniza o colega
vereador Borrachinha por suas colocações e fala que ultimamente os políticos de
Floresta do Araguaia está sendo muito atacado pela população nas redes sociais e que
tem quase quatro mil quilómetros de estradas vicinais no Município e a demanda em
recuperação de estradas é grande devido o tráfego intenso de veículos carregados de
abacaxi, sendo praticamente impossível manter todas estradas vicinais em boas
condições no período chuvoso. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio
Pessoa, que cumprimenta a todos e dar boas-vindas aos novos médicos e se coloca à
disposição para ajudar no que for possível. Fala que todos os vereadores e o Executivo
tem a missão de se empenhar ao máximo pela conclusão da reforma do Hospital
Municipal. Manifesta satisfação por ter no Município no programa mais médicos,
médicos brasileiros, pois apesar dos médicos cubanos serem excelentes profissionais
tem a dificuldade na comunicação. Comenta sobre a manifestação dos produtores rurais
e diz as reivindicações são o mínimo que o produtor precisa para fazer a escoação de
suas produções e precisamos aprimorar a condição das estradas vicinais, pois a safra
do abacaxi é no período do inverno. Diz que os produtores rurais que estão fazendo
parte da manifestação tem o seu apoio, no entanto tem pessoas aproveitando da
situação para fazer política em cima da situação e a questão da iluminação pública a
Câmara está tentando resolver. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna
do Fernandão, que cumprimenta a todos e diz que a Sessão não está sendo transmitida
pela Rádio Dabar FM, devido a rádio está manutenção. Comenta sobre o ocorrido com
sua pessoa nas redes sociais e diz que o único grupo que participa e o de sua família
por que precisa ter notícias diariamente do seu pai e desafia qualquer pessoa da
sociedade a provar qualquer tipo de conduta desonrosa de sua pessoa e por isso entrou
na justiça contra essa pessoa que andou lhe caluniado. Fala que tem orgulho do
trabalho que tem realizado em Floresta do Araguaia e não irá aceitar esse tipo de ataque
e diz que tem como provar com documentos sua viagem a Brasília. Fala que na viagem
a Brasília esteve com o Deputado Federal Cássio Andrade, onde o mesmo
comprometeu a se empenhar pela implantação de uma Subestação de energia elétrica
em Floresta do Araguaia. Manifesta satisfação pela contratação dos médicos e diz que
é muito importante dar oportunidade para o nosso povo. Discorre sobre as estradas
vicinais e fala que conhece a dificuldade em manter as estradas vicinais em boas
condições de trafegabilidade no período chuvoso e está precisa está Casa unida para
correr atrás de mais maquinários para ajudar na recuperação das estradas. O próximo
a fazer uso da palavra e o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e
dar boas-vindas aos novos médicos e parabeniza o Secretário de Saúde, o senhor
Aquino pelo seu trabalho. Discorre sobre as indicações de sua autoria solicitando a
limpeza e encascalhamento das Vilas Bela Vista, Ametista e Mendonça e fala que vem
essas indicações por que acredita que o melhor momento para fazer esse trabalho é no
início ou no final das chuvas. Comenta sobre a manifestação dos produtores rurais e diz
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percebeu que quem está parte da manifestação não é a população em si, é um pequeno
grupo que são pretendentes em serem candidatos e que não tem o perfil de ser um
representante do povo. Fala que em seu ponto de vista as reivindicações não são
válidas, pois são as mesmas lutas dessa Casa. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e
pede o Executivo que resolva a questão da demarcação das Vilas o mais rápido possível
e assim poder resolver a questão da iluminação pública na zona rural. Volta a fazer uso
da palavra o vereador António Luiz e fala que outra reivindicação da manifestação e o
Banco do Brasil e diz que todos os vereadores e o Prefeito tem lutando por isso, porém
as coisas não acontece do dia pra noite. Diz que a única reivindicação que tem
fundamento é a questão do transporte escolar e que não é falta dos vereadores lutarem
por melhorias nesse sentido. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a vinda dos
médicos e pede ao Secretário de Saúde que programe atendimento nas Vilas, pois
acredita que ao invés da população se deslocar até a sede do município para ter
atendimento médico é mais viável os médicos irem até as vilas. Discorre sobre a
manifestação dos produtores rurais e diz já participou de várias manifestações e acha
legítimo as manifestações, porém as manifestações precisam ter um objetivo. Fala que
a demanda em recuperação de estradas vicinais no Município é grande, no entanto tem
pessoas aproveitando da situação para fazer política com interesses próprios e as vezes
até distorcendo informações. Agradece o Senador Paulo Rocha pelas emendas
parlamentares que destinou para o Município. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 55 (dez horas e
cinquenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 08 de abril do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assínacla\por rnitn e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal,, Vereador, y^JM^A .̂ Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador s * _ ^ J ' José "Marte Lirna Magalhães Presidente, Vereadora

E3na Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. ****************************
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