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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas) do dia 26 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, em exercício, do vereador MARCOS
DOS REIS ROCHA, auxiliado pelo vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS
SANTOS 1° Secretário, em exercício e a vereador ENA MARIA CANUTO DE SÁ, 2a

Secretária, em exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, o qual constatou a presença de dez 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 (5:33) 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 da Emenda Modificativa n°
001/2018, apresentado ao Projeto de Lei n° 524/2018, que dispõe sobre o Programa
Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Económico e Social, o qual em seguida
foi posto em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei n°
524/2018, que dispõe sobre o Programa Municipal de Desenvolvimento Agropecuário,
Económico e Social, o qual foi posto em discussão e votação, obtendo aprovação
unanime. Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentado ao
Projeto de Lei n° 524/2018, que dispõe sobre o Programa Municipal de
Desenvolvimento Agropecuário, Económico e Social, o qual foi posto em discussão e
votação, obtendo aprovação unanime. Leitura da Indicação n° 088/2018, a qual foi
posto em discussão e votação, obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador António Luiz que faz os cumprimentos de rotina e agradece ao
Secretário de Obras e o Prefeito Municipal por mais uma obra realizada na região do
Distrito de Bela Vista, a ponte da Juruparana, e o bueiro que foram feitos semana
passada, e que essa obra irá facilitar muito a vida da população. Fala sobre sua
preocupação com a população da Vila Ametista onde a estrada que trafegam maior
parte da produção de abacaxi da região está sem condições de trafegabilidade, e já
cobrou o Secretário de obras que resolva essa situação o mais rápido possível.
Manifesta indignação ao não pagamento do TFD pela Secretária de Saúde, afirma a
que a necessidade de resolver esse assunto. O próximo a fazer uso da palavra e o
vereador Alécio da Costa Pessoa que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
o discurso do vereador António Luiz sobre a saúde, diz que a saúde está com muita
dificuldade, e que os pacientes que precisam de fazer cirurgia que o município não
oferece, e os mesmos precisam de apoio financeiro, ou transporte para realizar esse
tratamento em outro Munícipio, não tem o apoio do TFD. Fala que ele mesmo tem
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ajudado muitas pessoas com recurso próprio, mais não tem sido o suficiente até
porque a demanda está aumentando por falta desse apoio que a Secretaria está
deixando de atender. Comenta sobre o surto de calazar que o município está passando
e que a vigilância não está dando o suporte para a população. Faz a parte a vereadora
Edna do Fernandão e diz que é difícil falar sobre esse assunto pois já teve crianças
que veio a óbito por causa dessa doença, e quando descobre que o animal está
contaminado o dono ainda tem que pagar trinta reais para sacrificar o animal. Faz a
parte o vereador Joaquim Fiscal e diz que está precisando fazer um combate com o
carro fumasse nas ruas da cidade. Dando continuidade à sessão o próximo a fazer o
uso da palavra e o vereador Borrachinha que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o assunto do vereador António Luiz, quanto a preocupação com a saúde
do nosso município que vem enfrentando muitas dificuldades, e que não é só no
município que a Saúde está precária, mais em nível nacional. Fala sobre a grande
demanda de pacientes precisando da DBS e dos serviços públicos e não estão sendo
atendidos. E com isso a população está procurando os vereadores para ajudar nesses
casos. Afirmou que o vereador não recebe nem uma cota para bancar com os gastos
para levar os pacientes em outro município. Diz que procurou a secretaria Assistência
Social, mais não foi atendido por falta de recursos. Pede o Poder Executivo que venha
resolver essa situação o mais rápido possível, pois ele tem feito muito esse trabalho de
assistente Social, mais deixa claro que essa demanda não é da responsabilidade do
vereador e sim da Secretaria de Assistência Social Município. Parabeniza o ex
vereador irmão Geraldo pelo trabalho que está fazendo na região da Mata Azul com
uma das máquinas que esse município ganhou, e diz que é o único trator que está
funcionando. E sugere que cada região fique uma pessoa de confiança responsável
pelo caixa de cada máquina. Parabeniza o Poder Executivo pela escolha do Secretário
de Educação que vem desempenhando um bom trabalho. O próximo a fazer o uso da
palavra e o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e justifica sua
ausência na sessão anterior, pois estava acompanhando o Prefeito em viagem até
Brasília, onde protocolaram Emendas Parlamentar para o nosso Município. Parabeniza
o secretário Aquino que apesar dessa dificuldade que ele está passando com falta de
recursos para a saúde, ele tem se esforçado para fazer um bom trabalho e melhorar a
saúde do Município. Discorre sobre os moradores que moram às margens da vicinal
Grota de Coco, pois a mesma está impossibilitado de trafegar e pede para o secretário
para fazer a reforma dessa estrada o mais rápido possível. Dando continuidade a
Sessão a próxima a fazer uso da palavra e a vereadora Edna do Fernandão que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre a preocupação que ela está tendo sobre o
final do ano que se aproxima, pois, o nosso município está passando por uma crise
enorme e o desemprego do município, pois tem muitas pessoas com dificuldades
financeiras. E diz que a Saúde está falida mais que mesmo com dificuldades que tem
que ajudar essas pessoas que necessitam, e diz que tem que sentar juntamente com o
Prefeito e Secretário de Saúde e achar uma solução para essa crise, principalmente na
área da Saúde. O próximo a fazer o uso da palavra e o vereador Lázaro Purcino que
faz os cumprimentos de rotina e fala sobre a viagem que ele fez no mês de outubro até
Brasília e esteve com o Senador Paulo Rocha e conseguiu, um caminhão para a
cooperativa leiteira, e que acessória do Senador já afirmou que já está disponível
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aquisição no valor de 200.000.00 (duzentos mil reais) para esse caminhão no
orçamento deste ano, e que em breve esse caminhão estará beneficiando os
produtores de leite do município. Fala que protocolou um ofício solicitando uma área de
lazer para o município e um trator. Faz a parte a vereadora Edna e parabeniza o
vereador Lázaro pelo seu trabalho e preocupação com o bem-estar da população.
Volta a Palavra o vereador Lázaro e discorre sobre a emenda parlamentar para
aquisição de uma casa de farinha que já ficou certo com o Deputado José Geraldo para
o orçamento do ano seguinte. Fala sobre a dificuldade que os vereadores estão
enfrentando para viajar por causa dessa crise mais que todos têm a mesma
preocupação em trazer melhorias para o município. Discorre sobre a secretária de
agricultura e concorda com o vereador Borrachinha e não entendi a meta do secretário
e que precisa de melhorias. Comenta sobre a Rede Celpa onde a energia do nosso
Estado está sendo cobrado o valor mais alto do Brasil, e propõe para os colegas
vereadores que façam um ofício denunciando, pois quem está sendo prejudicado e o
consumidor. Em seguida o senhor Presidente em exercício passa a Presidência para o
Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra e o vereador Irmão
Marquinhos que faz os cumprimentos de rotina e fala sobre a viagem do Prefeito e
onde o mesmo esteve no gabinete do Deputado Arnaldo Jordi, que mesmo o Deputado
perdendo as eleições está mandando emendas parlamentares para o município. E que
conseguiu emendas para saúde e educação. Agradece o Deputado pelo compromisso
e trabalho que ele vem desempenhando no município. Discorre sobre a Saúde do
nosso município, dizendo que o vereador não tem condições de atender todos os
pacientes que estão sofrendo sem atendimento necessário. Fala sobre a dificuldade de
conseguir vagas no hospital Regional. Manifesta preocupação sobre pagamentos dos
funcionários nesse final de ano, e espera que o Prefeito contorne essas situações e
consiga fazer o pagamento de todos os funcionários. Acredita que essa situação possa
ser resolvida com a troca de alguns secretários da administração. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e parabeniza o vereador pelo seu trabalho e diz que o
dever do vereador é fiscalizar e que o município está precisando de ação e diálogo
entre vereadores e prefeito para melhor administração. Faz a parte o vereador António
Luiz o qual faz um requerimento verbal para os senhores Aurino Ribeiro da Silva e o
senhor Edson Odilon da Silva fazer uso da palavra, o qual o senhor Presidente, coloca
em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA. Iniciando
com a discussão em primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 524/2018, que
dispõe sobre o Programa Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Económico e
Social, o qual foi colocado em votação em primeiro turno, artigo por artigo e aprovado
por unanimidade. Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei n°
519/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar mediante licitação, bens que
menciona, sendo o mesmo posto em votação em segundo turno de forma global do
artigo 1° ao 5° e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno, de forma
global o Projeto de Lei n° 521/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em votação em segundo turno de
forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei n° 522/2018, que autoriza o Poder Executivo a
alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em votação em segundo
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turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 11:39 (onze horas e trinta e noves minutos), e convoca os vereadores para próxima
sessão ordinária dia 03 de dezembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido
o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor Aurino Ribeiro da Silva para
fazer uso da tribuna livre, o qual cumprimenta a todos e diz não está de acordo com o
concurso Público, pois afirma que a prefeitura não tem condições para bancar os
gastos do concurso, já que ela não está conseguindo nem manter os ônibus escolares
com combustível. Diz que o prefeito está deixando a desejar muito a administração do
Município, pois e de responsabilidade do prefeito todas as secretarias. Fala que os
vereadores estão precisando exercer a sua função de fiscalizar para saber aonde está
indo o dinheiro do município. E o mesmo diz que tem ajudado muitas pessoas a
aposentar com recurso próprio. O próximo a fazer o uso da tribuna e o senhor Edson
Odilon que faz os cumprimentos e parabeniza os vereadores pelo trabalho que eles
vêm fazendo, discorre sobre o assunto da rede Celpa e sugere que todos os
vereadores se unam juntamente com a população, e se for preciso façam um baixo
assinado para cobrar que a Celpa resolva a situação. Fala sobre a falta de agua na
comunidade Vila Mendonça a qual ele reside, que há 3 anos ele busca resolver o
problema de falta de agua na Vila, e até o momento não foi resolvido. E para constar
eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata, que
se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador , Raimundo Nonato Alves dos
Santos ,1°. ^Secretário, em exercício, Vereador Marcos dos Reis Rocha

. Presidente, em exercício, Vereadora Edna Maria Canuto de Sá
,-vtu 2a. Secretário, em exercício. ***********************
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