
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 20 DE MAIO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 20 de maio 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 pela vereadora MARCOS DOS REIS ROCHA
1a Secretário e a vereadora EDNA 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.
Com a ausência do veador Alécio da Costa Pessoa. 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 secretária que fizesse a
leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (20:23) 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 dos Projetos de Lei n° 529/2019, 530/2018, 531/2019
533/2019, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património,
logo após os mesmos foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação e Comissão de Obras Serviços Públicos e Outras Atividades. Leitura do
Projeto de Lei Complementar n° 067/2019, que altera a Lei Complementar n° 042, que
dispõe sobre a Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação. Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentado
ao Projeto de Lei n° 532/2019, que autoriza abertura de credito especial no valor
100.000,00 (Cem Mil reais), sendo o mesmo posto em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. Leitura do Parecer da Legislação, Justiça e Redação,
apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2019, que dispõe sobre
denominação de logradouro público, sendo o mesmo posto em discussão e votação
e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE Iniciando com o vereador António Luiz,
o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a Deus por lhe conceder o privilégio
de mais uma vez está presente na Sessão Plenária. Discorre sobre a indicação do
colega vereador Lázaro Purcino, solicitando a recuperação de uma ponte na região
do Tabuleiro e fala essa indicação precisa ser atendida 9 mais rápido possível devido
a urgência da situação. Fala que apesar do grande esforço da Secretaria de Obras
não está conseguindo atender toda a demanda do Município. Fala que agora é o
momento ideal pra proceder com a limpeza das ruas das Vilas, pois tem pouco poeira
e espera que findando o Festival de Abacaxi isso seja feito. Comenta sobre o Distrito
de Bela Vista e fala que participou de uma reunião onde foi entregue alguns
documentos de lote. Diz que na reunião foi cobrando por documentação referente a
legalização do Distrito, que segundo o Jurídico da Prefeitura até o mês de junho será
resolvido. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que faz os
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cumprimentos de rotina e discorre sobre a indicação de sua autoria solicitando a
recuperação de uma na região do Tabuleiro e fala que a recuperação ponte já foi
comprado algumas vezes do Secretário de Obras e segundo ele findando o Festival
do Abacaxi ira encaminhar uma equipe pra região resolver essas questões.
Parabeniza o Secretário de Saúde pelo atendimento médico na Vila Bom Jesus II. Diz
que na oportunidade o Prefeito esteve na Vila Bom Jesus II, onde fez o compromisso
com a população que no início do mês de junho a Secretaria de Obras iria atender a
região. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Renato, que
cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do colega vereador Lázaro Purcino
e diz que acredita que a visita do Prefeito na Vila Bom Jesus II foi no momento certo.
Comenta sobre a luta do colega vereador António Luiz referente ao muro da escola
da Vila Ametista, bem como a instalação das centrais de ar nas salas de aula e se
coloca à disposição para ajudar no que for possível. Discorre sobre emendas
parlamentares e fala que é inaceitável o Poder Executivo deixar o recurso estornar,
pois isso deixa de beneficiar a população. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e
diz que recursos estonado é prejuízo tanto para o Município como para o Deputado
que destinou o recurso, pois o dinheiro vai pra União e pede o apoio dos colegas
vereadores para tentar junto a Rede Celpa a melhoria do fornecimento de energia no
Município. ORDEM DO DIA Iniciando com a discussão e votação, em primeiro turno,
artigo por artigo, o Projeto de Lei n° 532/2019, que autoriza abertura de credito
especial no valor de 100.000,00 (Cem Mil reais), o qual foi colocado em votação e
obtendo aprovação unanime. Discussão e votação, única de forma simbólica, o
Projeto de Decreto Legislativo Lei 11° 001/2019, que dispõe denominação de
logradouro público, sendo o mesmo posto em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime.E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de maio do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a

Secretária/lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por
mimyfe4peÍDsdemais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,\Vereador,

yJyttY\ Marcos dos Reis Rocha 1a. Secretário, Vereador T( j ,
José Maria Lima Magalhães Presidente, Vereadora _ (7y\jfc - —, Edna Maria
Canuto de Sá 2a.Secretária. * "
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