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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

o

ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 03 DE JUNHO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 03 de junho 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, em exercício do vereador
MARCOS DOS REIS ROCHA, auxiliado pela vereadora EDNA MARIA CANUTO DE
SÁ 1a Secretária, em exercício e a vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, 2
Secretário, em exercício, 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 justificada dos vereadores José Maria Lima
Magalhães 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 ao segundo secretária que fizesse a leitura
de um trecho bíblico sendo lido Salmos (27:1) 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° 002/2019, que dispõe sobre denominação de
logradouro público, o qual foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
apresentado ao Projeto de Lei Complementar n° 067/2019, que altera a Lei
Complementar n° 042/2014, sendo o mesmo posto em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Indicação n° 044/2019, de autoria dos vereadores Joaquim Fiscal,
Borrachinha, Alécio e António Luiz, que indica a necessidade urgente de proceder com
a recuperação da Pavimentação Asfáltica ou proceder com o Bloqueamento do treco
da Avenida Juscelino Kubitschek iniciando próximo a Feira Coberta Reinaldo Almeida
dos Santos até a Rua 1 0, a qual foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada
por unanimidade. Indicação n° 045/2019, de autoria do vereador Borrachinha, que
indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da ponte sobre o Córrego
São Pedro, na região da Escolinha, próximo a propriedade da Senhora Sebastiana, a
qual foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade, a qual
foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina
e diz que recebeu um comunicação do Deputado Federal Cristiano Vale, informando a
está Casa que destinou para o Município de Floresta do Araguaia emenda parlamentar
de custeio para a Saúde 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e 200.000,00 para
uma ambulância. Diz que desconhece se algum vereador apoiou o deputado na
campanha eleitoral e agradece o deputado por destinar esses recursos para o
Município. Fala que conversou com o Secretário de Obras e segundo ele amanhã os
maquinários serão encaminhados para atender a região do Bom Jesus II e manifesta
satisfação, pois essa região sempre foi esquecido pelos Gestores. Parabeniza e
agradece o Secretário de Saúde por ter feito atendimento itinerante nessa região.
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Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Renato, o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do colega vereador Lázaro
Purcino e manifesta satisfação pelo fato do Poder Executivo está olhando para a região
do Bom Jesus II. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que faz
os cumprimentos de rotina e agradece os colegas vereadores por terem aprovado a
indicação de sua autoria, solicitando a recuperação de uma ponte na região da Vila
Escolinha. Discorre sobre energia elétrica e diz que o fornecimento de desse serviço
no Município mostra irresponsabilidade da empresa, pois frequentemente a população
sofre danos e perdas devido a péssima qualidade da energia elétrica. Comenta sobre
um vídeo que o jovem Vínicos fez, onde o mesmo cita o seu nome e diz que a
iluminação pública e de responsabilidade do Executivo e também deixa muito a desejar,
pois tem vários ruas que estão totalmente às escuras deixando a população indignada,
pois estão se sentindo lesados, visto que estão pagando por algo que não estão
usufruindo. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador Irmão Marquinhos, que faz
os cumprimentos de rotina e diz que foi colocado nesta Casa pela população e exerce
seu trabalho com respeito e responsabilidade. Discorre sobre emendas parlamentares
e fala que as emendas parlamentares que o Deputado Federal Cristiano Valle foi
pedindo do Deputado Alex Santiago. Diz que o Deputado Arnaldo Jordy sempre olhou
para a sociedade e infelizmente perdeu as eleições. Fala que todos os vereadores
estão empenhados em desenvolver um bom trabalho em Floresta do Araguaia e se
coloca à disposição para ajudar no que for possível. Discorre sobre energia elétrica e
diz que o fornecimento desse serviço no Município precisa melhorar com urgência. Fala
que em seu ponto de vista o meio para resolver o problema da Iluminação pública e a
criação do departamento de iluminação pública, pois a demanda da Secretaria de
Obras e muito grande para tanta responsabilidade. ORDEM DO DIA. - Iniciando com
a discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei
Complementar n° 067/2019, que altera a Lei Complementar n 042/2014, a qual foi
colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Discussão e
votação, em segundo turno, de forma global, do artigo 1° ao 9° os Projetos de Lei n°
529/2019, 530/2019, 531/2019 e 533/2019, que autorizam o Poder Executivo a alienar
bem imóvel de seu património, sendo todos colocados em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 03 (dez horas e três minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 10 de junho do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu vereadora Edna Maria Canuto de Sá, 1a

Secretário, em exercício lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim.e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereadora, r f^A£ Edna Maria Canuto de Sá 1a. Secretária, em exercício,
Vereador^—jjfãfe^ Marcos dos Reis Rocha Presidente, em exercício,
Vereador _ ^— . Alécio da Costa Pessoa 2°.Secretário, em exercício.
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