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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 11 DE OUTUBRO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 11 de outubro 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 António Luiz Moreira dos Santos e Raimundo Nonato Alves 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 a segunda
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (16:1-2)
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 discussão e
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do Oficio n° 010/2019-
Corregedoria/TCM, o qual foi encaminhado para a comissão de Finanças e
Orçamentos. Leitura do Parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, o qual
após ser discutido peios vereadores, foi posto em discussão e votação e sendo
aprovado por unanimidade. Leitura da Representação ao Ministério Público Federal,
apresentado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Indicação n°
061/2019, de autoria dos vereadores Joaquim Monteiro Lima e Gilmair da Cruz
Siqueira, que indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da
pavimentação asfáltica e construção do meio fio das ruas 01 e 02, a qual foi posta em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com a
vereadora Edna Maria, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
mudança do dia da Sessão Ordinária. Comenta sobre o início do período chuvoso e
manifesta preocupação com a situação das pontes e estradas vicinais e diz que quando
se danifica bons públicos está na verdade danificando um bem que é de todos, sendo
a população a maior prejudicados. Fala que não é mais permitido construir pontes de
madeira, pois é um crime ao meio ambiente e precisamos substituir as pontes de
madeira por pontes de concreto que tem uma durabilidade maior. Discorre sobre a
reforma da Escola Municipal da Vila Juassama e fala que a reforma, ampliação e
construção do muro ficou muito boa e convida a todos para participarem da
reinauguração da mesma hoje a partir das dezesseis horas. O próximo à fazer uso da
palavra é o vereador Gilmar Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza
o colega vereador Joaquim Fiscal pela indicação solicitando a recuperação da
pavimentação asfáltica das ruas um e dois. Agradece a ex deputada Julia Marinho pelos
recursos destinados para o Município de Floresta do Araguaia. Parabeniza o Secretário
de Saúde pela realização de atendimento itinerante na Vila Juassama. Dando
seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Marcos dos Reis, que
cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Brasília, juntamente com os

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 Página 1 de 2



Estado do Para
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

colegas vereadores Lázaro Purcino e Nonato Alves e fala que a viagem foi bastante
produtiva, pois será destinado vários recursos para o Município de Floresta do Araguaia
e agradece o Deputado Nilson Pinto, Júnior Ferrari e Beto Faro, pelo carinho e
compromisso que tem demostrando com o nosso Município. Parabeniza os
Conselheiros Tutelares que foram eleitos e diz que acredita que iram realizar um bom
trabalho. Faz a parte a vereadora Edna Maria e fala que acompanhou toda a apuração
da eleição do Conselho Tutelar e diz que acredita que a população tem consciência da
importância do Conselho Tutelar, pois foi grande o número de fotos. O próximo à fazer
uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e diz
que o Deputado Júnior Ferrari tem demostrando compromisso com Floresta do
Araguaia, mostrado assim que a população escolheu bem seu deputado. Diz que irá
realizar o evento do dia das crianças em algumas vilas do Município como apoio do
Deputado e que sua intenção é estender essa ação em todos as vilas e na sede do
Município. Pede do Poder Executivo que termine o mais rápido possível a recuperação
das ruas da sede do Município, bem como a iluminação pública. Diz que o Município
irá receber mais de um milhão de reais de repatriação dos minérios, então acredita que
não é falta de recursos. Fala que a saúde tem uma boa estimativa de recebimento de
recursos para o próximo ano e espera que esse recurso seja bem aplicado. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito-CPl e ficou comprovado desvio de recursos e a CPI seguiu a orientação da
Assessoria Jurídica e já foi protocolado no Ministério Público Federal o relatório da CPI
para que o mesmo tome as devidas providências. Comenta sobre sua viagem a Brasília
e fala que foi uma das melhores viagem que fez a Brasília, pois conseguiu vários
recursos para o Município e cita-os e espera que em breve todas essas emendas
estejam beneficiando a população. Manifesta preocupação com as pontes e estradas
vicinais, principalmente a ponte na região da Piaçaba que foi queimada devido sua
grande importância aos moradores da região. O próximo à fazer uso da palavra é o
vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza todos
os Conselheiros Tutelares que foram eleitos. Parabeniza os colegas vereadores pela
conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. Discorre sobre a
viagem dos colegas vereadores a Brasília e fala que essas viagens são muito
importantes para angariar recursos para o Município. Manifesta gratidão aos deputados
que tem compromisso com a população. Diz que os vereadores é o elo de ligação da
sociedade que leva suas necessidades aos seus representantes. Agradece o
Secretário de Educação e o Prefeito Adélio pelo convite para a reinauguração da escola
da Vila Juassama, que foi um pedido dessa casa de Leis. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 37 (onze horas
e trinta e sete minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia
14 de outubro cio corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Rei$ Rocha, 1a Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mM e^elos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, ^AWt^fer, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador. uT\ JT~3osé itòaria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

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