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ATA DA 18a S E S S O ORDINRIA DO 2° PERODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 03 DE DEZEMBRO DE 2019. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 03 de dezembro 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 dez vereadores, havendo
portanto, quorum, com ausência justificada do vereador Lázaro Purcino. 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 (128:1)
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 Parecer Ato da
Presidência n° 009, de 03 de dezembro de 2019. Leitura do Parecer Conjunto da
Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças e
Orçamentos, apresenta à RESOLUÇÃO N° 11.301/TCM-PA, que dispõe sobre a
Prestação de Contas de Governo - Exercício de 2008, o qual foi colocado em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com
o vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e diz que admira
muito o trabalho de cada servidor público do Município. Discorre sobre as emendas
parlamentares que conseguiu para o Município e cita-as e manifesta satisfação por
ser um representante do povo e se coloca à disposição para ajudar no que for
possível. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz,
que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por está no seu terceiro
mandato como representante do povo e agradece a todos pelo voto de confiança.
Comenta sobre as dificuldades de conseguir emendas parlamentares para o
Município e diz que felizmente todos os vereadores lutam de forma incansável em
busca de melhorias e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu e diz
que a está à disposição da população vinte e quatro horas por dia. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Marcos dos Reis, que cumprimenta a todos e
diz que como parlamentar tem se empenhado por melhores principalmente na área
da saúde. Parabeniza o Governador Hélder Barbalho e o Deputado Alex Santiago
pela Ação Solidária realizada recentemente. Fala que almeja presenciar o
Município com atendimento de boa qualidade tanto na área da saúde com na
educação. Faz a parte o vereador António Luiz e fala que já sentiu na pele a
carência na área da saúde. Volta a fazer uso da palavra o vereador Marcos dos
Reis e fala que espera que com a conclusão da reforma do Hospital Municipal o
atendimento seja de melhor qualidade. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
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Discussão e Votação Única de Forma Simbólica à RESOLUÇÃO N° 11.301/TCM-
PA, que dispõe sobre a Prestação de Contas de Governo - Exercício de 2008, o
qual após ser discutida pelos vereadores foi aprovado por oito votos a favor e dois
contra. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 11: 01 (onze horas e um minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 10 de dezembro 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 ppr>nim e
pelo nais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, yereador,

, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador,
, EdnaJosé Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora

Maria fíiniitn rip ̂ á 2a Spprptária ****************************************************
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