
Estado dO Pará Página 1 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 12 DE NOVEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas) do dia 12 de Novembro de 2018, 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 RENATO PEREIRA DE
ALENCAR, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a
vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, 2° Secretário, 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 ao Segundo
Secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Mateus (7:21)
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
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei n°
524/2018, que dispõe sobre o programa de incentivo ao Desenvolvimento
Agropecuário, Económico e Social, o qual foi encaminhado para a Comissão de
Finanças e Orçamentos. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n° 061/2018, que dispõe
sobre a criação de cargos efetivos na carreira dos profissionais do Magistério Público
da Educação Básica do Município de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo posto em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n°
062/2018, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos no quadro de pessoal fixo da
Prefeitura do Municipal de Floresta do Araguaia, o qual foi colocado em discussão e
votação, obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n°
063/2018, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n° 25 de 8 de outubro
de 2009, o qual foi colocado em discussão e votação, obtendo aprovação unanime.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao
Projeto de Lei Complementar n° 064/2018, que dispõe sobre a reorganização do
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores do quadro permanente da
Secretaria Municipal de saúde pública, o qual foi colocado em discussão e votação,
obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n° 065/2018, que dispõe
sobre a instituição e organização do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do Municipal de Floresta do
Araguaia, o qual foi colocado em discussão e votação, obtendo aprovação unanime.
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Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao
Projeto de Lei Complementar n° 066/2018, que cria a carreira dos profissionais do
Meio Ambiente do Municipal de Floresta do Araguaia, o qual foi colocado em
discussão e votação, obtendo aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei n° 519/2018, que
autoriza Poder Executivo a alienar, mediante licitação bens que menciona, o qual foi
colocado em discussão e votação, obtendo aprovação unanime. Leitura dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto
de Lei n° 521/2018 e 522/2018, que autorizam Poder Executivo a alienar bem imóvel
de seu património, os quais foram colocados em discussão e votação sendo
aprovados por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão de Obras, Serviços
Públicos e Outras Atividades, apresentado ao Projeto de Lei n° 521/2018 e 522/2018,
que autorizam Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, os quais
foram colocados em discussão e votação sendo aprovados por unanimidade.
Leitura da indicação n° 086/2018, de 12/11/2018, de autoria dos vereadores
Borrachinha, Alécio, Joaquim Fiscal, António Luiz, Irmão Renato, Lázaro Purcino,
Nonato Alves, Edna do Fernandão, José Maria, Piquena Vital e Irmão Marquinhos,
que indica a necessidade de proceder com a recuperação do tabuado da ponte sobre
a Grota de Lama, localizada na estrada vicinal Juassama o qual foi colocado em
discussão e votação, obtendo aprovação unanime. Leitura da Indicação n
087/2018, de 12/11/2018, de autoria do vereador Alécio da Costa Pessoa, que indica
a necessidade em proceder com a alteração dos artigos 2° e 3° da Lei n° 091, de
30/12/2002, o qual foi colocado em discussão e votação, obtendo aprovação
unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador José Maria, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o concurso público e fala que a comentários
de que os vereadores estão enrolando para aprovar os projetos referente ao concurso
e diz que isso não é verídico, no entanto como parlamentares não podemos aprovar
projetos sem estuda-los detalhadamente e que o concurso público ira acontece.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, o qual faz
os cumprimentos de rotina e diz que hoje foi aprovado os pareceres de projetos que
cria cargos efetivos e que algumas pessoas acharam que esses projetos estavam
arquivados, o que não é verdade, apenas as comissões estavam estudando os
projetos. Fala que com a aprovação desses projetos irá possibilitar a realização do
concurso público que com certeza irá beneficiar muito a população. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Edna do Fernandão, que cumprimenta a todos e fala que
está Casa tem demonstrado preocupação com a população florestense e tem a
obrigação de estudar bem esses projetos que estão tramitando referente a criação
dos cargos efetivos no Município. Fala que toda ação tem uma reação, pois com a
realização do concurso público pessoas de outros municípios virá concorrer ao
concurso podendo ter uma vaga que poderia ser de uma pessoa do nosso Município.
Pede a população que se dediquem ao estudo para assim ter maiores chances de
passar no concurso. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
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Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por
fazer parte desta Casa Legislativa como representante da população. Comenta sobre
dois veículos que conseguiu para a saúde do município através do Deputado Arnaldo
Jordy e manifesta preocupação com a reforma do Hospital Municipal. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e fala que vários deputados que tem compromisso com
a população não foram eleitos, como o deputado Arnaldo Jordy, do colega vereador
Irmão Marquinhos. Diz que devemos divulgar mais os trabalhos dos deputados que
tem compromisso com a população. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Marquinhos e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu com os Deputados
Arnaldo Jordy e Nilson Pinto para o município de Floresta do Araguaia. Discorre sobre
o concurso público e fala que os parlamentares querem o que for melhor para a
população e se depender da Câmara o concurso público irá acontecer. Comenta sobre
a cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural e fala que não concorda com
essa cobrança, pois essas pessoas estão pagando por algo que não estão usufruindo.
Pede ao secretário de obras que proceda com a recuperação da ponte sobre o córrego
Grota de Coco. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, o qual faz
os cumprimentos de rotina e comenta sobre o projeto que dispõe sobre o
Desenvolvimento Agropecuária, Económica e Social e sugere que seja feito uma
emenda diminuído o valor da cobrança taxa para o uso dos maquinários da Prefeitura.
Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e diz que as comissões já estiveram
reunidas estudando esse projeto, mostrando assim o compromisso que essa Casa
tem com a população, pois antes do projeto entrar nas comissões já foi estudado pelos
vereadores. Volta a fazer uso da palavra o vereador Borrachinha e diz que Deputado
Julia Marinho sempre mostrou ser parceira de Floresta do Araguaia e mais uma vez
destinou recurso para nosso Município. Comenta sobre a rede Celpa e fala que esta
Casa buscou ajuda do Ministério Público para a realização de uma audiência pública
para tentar melhorar o atendimento dessa empresa. Discorre sobre iluminação pública
e pede providências do Poder Executivo, pois iluminação pública que não funciona e
a população estão pagando por algo que não usam. Parabeniza o secretário de
educação pelo trabalho que vem realizando a frente da secretaria. Agradeço os
colegas vereadores pelo apoio na aprovação da indicação de sua autoria. Fala que
tentou concorrer a Presidência da Câmara, no entanto infelizmente não obteve o apoio
necessário e que o PSC como maior bancada não recebeu convite para participar da
Mesa Diretora desta Casa de Leis. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e agradece o secretário de obras pelo
esforço em atender as indicações dos vereadores cita algumas obras que foram
realizadas recentemente. Comenta sobre o projeto de lei que dispõe sobre a
regularização do uso dos maquinários da Prefeitura e fala que o atendimento aos
produtores tem deixado a desejar. Fala que está Casa jamais irá aprovar um projeto
que irá prejudicar a população e manifesta insatisfação com a Secretaria de
Agricultura por não estar atendendo algumas regiões do município. Parabeniza o
esforço do secretário de obras em manter as estradas vicinais em boas condições de
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trafegabilidade. Comenta sobre o concurso público e fala que essa Casa nunca
segurou projeto que fosse beneficiar a população. Discorre sobre as eleições e fala
que fica triste em ver deputados que realmente tem compromisso com a população
não ser eleitos. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e manifesta satisfação
pelo fato da Deputada Júlia Marinho poder assumir o cargo. Volta a fazer uso da
palavra o António Luiz e diz que ficou muito feliz com a quantidade de votos que
Senador eleito Zequinha Marinho tirou. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e discorre sobre sua
viagem a Brasília, onde na oportunidade solicitou recursos para o Senador Paulo
Rocha para a construção de uma área de lazer que inicialmente séria na área do
bosque, no entanto recursos públicos não podem ser aplicados em área privada e
devido a isso a construção dessa área de lazer foi transmitida para a área da represa,
bem recurso para aquisição de um caminhão tanque para a cooperativa e um trator
para atender a região das Vilas Piaçaba e Tabuleiro. Agradeço o Prefeito e o
Secretário de Obras pelos trabalhos em recuperação de estradas vicinais que estão
sendo realizados na região do Tabuleiro e Piaçaba. Comenta sobre o projeto de lei
que regulamenta o uso das máquinas da Prefeitura e diz que concorda em diminuir o
valor das taxas. Diz que a Secretaria de Agricultura precisa organizar melhor o uso
das máquinas de forma que possa beneficiar todos os produtores que precisam.
Discorre sobre iluminação pública e propõe que seja marcada uma reunião com o
Prefeito afim de discutir a questão da cobrança da taxa de iluminação pública na zona
rural. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual
cumprimenta a todos e parabeniza o diretor de esporte pelo esforço em realizar um
bom trabalho, mesmo não tendo nenhum suporte financeiro. Discorre as eleições e
manifesta satisfação pois os seis candidatos que estava apoiando foram eleitos e
agradece a população pela confiança. Comenta sobre a eleição da Mesa Diretora que
esse ano foi antecipada e fala que o colega vereador Borrachinha tentou montar
chapa, porém não teve apoio suficiente. Diz que esta Casa tem um papel fundamental
no andamento do Município e quando o município não anda bem a Câmara tem sua
parcela de culpa. Comenta sobre o discurso do colega vereador Borrachinha e fala
que acompanha seu discurso, pois o colega vereador José Maria não convidou a
maior bancada para participar da Mesa Diretora e tão pouco pediu voto dos
vereadores do PSC. Fala que o próximo Presidente desta Casa precisa melhorar, pois
esse ano deixou muito a desejar, pois que esse ano apenas um vereador foi a Brasília
e o município perdeu muito com isso, pois deixou de adquirir recursos. Em seguida o
senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário pois é o próximo a
fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre os deputados que tem compromisso com a população, destinando
recursos para o município. Diz que seu desejo é que o Presidente eleito realize um
excelente trabalho. Discorre sobre o discurso do colega vereador Alécio Pessoa e diz
que enfrentou alguns desafios esse ano, pois o duodécimo da Câmara diminui e teve
que arcar combo concerto do veículo desta Casa que o colega vereador Alécio deixou
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estragada. Diz que administrar a Câmara é fácil, pois o recurso já vem todo
predestinado e jamais desviou recurso desta Casa e que tem a consciência tranquila,
pois fez o que estava ao seu alcance. Diz que o colega vereador Alécio teve quatro
mil reais de diárias para viagem. Discorre sobre a Agricultura e fala da importância de
fazer um bom planejamento para que todos os produtores sejam beneficiados. Faz a
parte o vereador Alécio Pessoa e fala que geralmente a Câmara custeia o veículo e o
combustível e as diárias para as viagens a Belém e que geralmente o vereador tem
quatro viagens a Belém e esse ano essas diárias não foram liberadas como de
costume. Diz que tidos os anos quando os vereadores vão a Brasília conseguem
recursos para o município e cita alguns recursos que já conseguiram e diz que esse
ano o município foi prejudicado, visto que os vereadores não tiveram diárias para irem
em Brasília. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão Renato e diz que o
Deputado que tem compromisso com a população com a população manda recursos
sem o vereador está presente. Diz que o colega vereador Alécio Pessoa quando foi
Presidente desta Casa não foi um bom administrador, pois deixou o veículo da
Câmara estragado por mais de seis meses. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e
diz que o ano que foi Presidente desta Casa o colega vereador Irmão Renato era
Primeiro Secretário. Diz que o consumo de combustível da Câmara aumentou
bastante este ano sem a Câmara ter veículo, pois o veículo da Câmara não presta
para viagem e o repasse da Câmara aumentou onze mil reais ao mês. Volta a fazer
uso da palavra o vereador Irmão Renato e diz que o colega vereador está falando com
ética ao usar a tribuna. Na sequência o senhor Presidente dá início ao processo de
Renovação da Mesa Diretora. Em seguida o senhor Presidente solicita ao Primeiro
Secretario que verifique o quorum. O qual constatou a presença de onze vereadores,
havendo, portanto, quorum. Dando continuidade é feito a leitura da Chapa 01,
composta pelos vereadores José Maria Lima Magalhães - Presidente, vereador
Marcos dos Reis Rocha - Primeiro Secretario e a vereadora Edna Maria Canuto de
Sá - Segunda Secretária. Na sequência o senhor Presidente concede a palavra para
o senhor José Maria Lima Magalhães para apresentação do plano de trabalho da
Chapa qual faz parte. Em seguida é feita a chamada individual dos vereadores para a
assinatura da folha de votação e o exercício do direito ao voto. Logo após o senhor
Presidente convida os vereadores Lázaro Purcino da Silva e Roseni Brito Sousa para
servirem de escrutinadores, sendo aberta a urna, apurados os votos e proclamado o
seguinte resultado: Chapa um obteve aprovação unanime. Na sequência o senhor
Presidente declara empossados, a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e
dezenove a chapa 1 (um), composta pelo vereador José Maria Lima Magalhães -
Presidente, vereador Marcos dos Reis Rocha - Primeiro Secretario e a vereadora
Edna Maria Canuto de Sá - Segunda Secretária. Em seguida o senhor presidente
concede a palavra aos Vereadores para explicações pessoais. Usa a palavra o
vereador o vereador José Maria e agradece os colegas vereadores pelo voto de
confiança e diz que pretende realizar um bom trabalho visando o bem-estar da
população. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra a vereadora Piquena Vital
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e manifesta satisfação pela participação da população na Sessão. Parabeniza o
colega vereador José Maria por ter sido eleito por unanimidade. Diz que o colega
vereador José Maria quando foi Presidente desta Casa realizou um bom trabalho e
acredita que o próximo não será diferente. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Nonato Alves e parabeniza o colega vereador José Maria e que acredita que
irão realizar um bom trabalho. Diz que recebeu convite para participar da Mesa
Diretora, no entanto achou por bem ceder a vaga para outro vereador. A próxima a
fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão e agradece a todos pelo apoio
e companheirismo. Agradece a bancada do PSC pelo voto de confiança e pela união.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos
parabeniza o colega vereador José Maria pela Presidência desta Casa e que acredita
que ira realizar um bom trabalho. Agradece o colega vereador Irmão Renato, pois
presidiu a Câmara por dois anis consecutivos da melhor forma possível. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz e diz que gostaria
apenas de declarar seu voto ao colega vereador José Maria, pois sempre gostou de
ser transparente. O próximo a fazer uso da palavra o vereador Borrachinha e diz que
ano passado não ficou satisfeito com a administração desta Casa e esse ano não foi
diferente. Diz que tinha o desejo de ser Presidente desta Casa, no entanto não foi
possível. Parabeniza o colega vereador José Maria e espera que realize um trabalho.
Discorre sobre o empasse entre os colegas vereadores Alécio Pessoa e Irmão Renato
e fala que fará uma denúncia no Tribunal de Contas dos Municípios -TCM para que
seja feito uma averiguação nesta Casa. O próximo a fazer uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino e deseja um bom trabalho a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal
e espera que o Presidente Presida de forma igualitária. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que espera que a Câmara acabe
com as desigualdades. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Renato
e se coloca a disposição para ajudar no que for possível e pede que os empasses
desta Casa sejam resolvidos em reuniões internas. E não havendo mais nada a tratar
o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 12:40 (doze horas e
quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 19
de novembro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por miram pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador ^x>**A- _, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de Alencar C^m^.^^ , Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos ^[@&fyp-~ 2a. Secretário.
*******************************************************************************
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