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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2019. ÁS 09:15
HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 10 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 (135:1)
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 da Emenda Modificativa
n° 001/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentada ao Projeto de
Lei n° 543/2019, do Poder Executivo Municipal que estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o exercício financeiro de 2020,
sendo a mesma posta em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da
Emenda Supressiva n° 001/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos,
apresentada ao Projeto de Lei n° 543/2019, do Poder Executivo Municipal que
estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o
exercício financeiro de 2020, sendo a mesma posta em votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura da Emenda Modificativa n° 002/2019, da Comissão de
Finanças e Orçamentos, apresentada ao Projeto de Lei n° 543/2019, do Poder
Executivo Municipal que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Floresta do Araguaia para o exercício financeiro de 2020, sendo a mesma posta
em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da Emenda Modificativa n°
003/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentada ao Projeto de Lei
n° 543/2019, do Poder Executivo Municipal que estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Floresta do Araguaia para o exercício financeiro de 2020, sendo a
mesma posta em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da Emenda
Modificativa n° 004/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentada ao
Projeto de Lei n° 543/2019, do Poder Executivo Municipal que estima a Receita e
Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o exercício financeiro
de 2020, sendo a mesma posta em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura
da Emenda Modificativa n° 005/2019, da Comissão de Finanças e Orçamentos,
apresentada ao Projeto de Lei n° 543/2019, do Poder Executivo Municipal que
estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o
exercício financeiro de 2020, sendo a mesma posta em votação e obtendo
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aprovação unanime. Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos,
apresentado ao Projeto de Lei n° 543/2019, do Poder Executivo Municipal que
estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Floresta do Araguaia para o
exercício financeiro de 2020, sendo a mesma posta em votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, apresentado aos Projetos de Lei n° 540/2019, 541/2019 e 542/2019, que
autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património sendo a
mesma posta em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura dos Pareceres da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, apresentados aos
Projetos de Lei n° 540/2019, 541/2019 e 542/2019, que autorizam o Poder
Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo a mesma posta em
votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Gilmair Siqueira, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que hoje recebeu uma
cobrança sobre a iluminação pública da rua Eneida de Moraes e diz que s
população está no seu direito de cobrar providências, pois estão pagando por algo
que não estão usufruindo. Discorre sobre as pontes e fala que segundo
informações tem uma ponte na região do São Brás que está em péssimo estado de
conservação. Diz que está à disposição dos munícipes para ajudar no que for
possível. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino, o qual cumprimenta a todos e diz que ontem esteve no departamento de
licitações da Prefeitura, onde foi informado que será publicado no diário oficial o
processo de licitação para compra do caminhão para a Coopelfa e espera que
apareça alguma empresa interessada na licitação. Discorre sobre o Projeto de
implantação do sistema de abastecimento de água na Vila Tabuleiro e diz que as
pendências estão sendo resolvidas e acredita que em breve o recurso será
liberado. Comenta sobre as pontes e fala que tem várias pontes que estão
precisando serem recuperadas o mais rápido possível devido a urgência da
situação e acredita que e a Secretaria de Obras deveria aumentar a equipe para
conseguir atender a demanda do Município. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
as pontes e fala que se empenha arduamente pelo desenvolvimento do Município
e as pontes em boas condições de trafegabilidade é extremamente necessário para
que isso aconteça. Diz que todos os parlamentares dessa Casa dão de si o melhor
em prol do Município. Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos pela decoração
natalina. Parabeniza o senhor Roberto de Alencar Presidente da Colónia de
Pescadores por ter cedido os maquinários da Colónia para fazer a recuperação de
algumas estradas vicinais. Agradece os Senadores e Deputados Federais e
Estaduais por destinar recursos para o Município. Dando seguimento a Sessão faz
uso da palavra o vereador Marcos dos Reis, o qual faz os cumprimentos de rotina
e fala que fez uma visita na região do São Brás, juntamente com o colega vereador
Renato de Alencar, Secretário de Obras e Prefeito Adélio dos Santos onde pode
conhecer de perto as necessidades dos moradores da região. Fala que as vezes a
família em segundo plano para atender a demanda da população. Agradece o
Secretário de Obras pelo esforço em atender as indicações dos vereadores, bem
como pelo esforço em realizar um bom trabalho. A próxima a fazer uso da palavra
é a vereador vereadora Edna Maria, que faz os cumprimentos de rotina e
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parabeniza a Secretária de Obras, pois esteve um bom tempo a frente dessa
Secretaria e conhece bem de perto as dificuldades que enfrenta e parabeniza a
dedicação dos funcionários da Secretaria de Obras. Fala que finalizando de ano é
sempre muito emotivo e acredita que essa é uma época de confraternização e pede
a Deus que abençoe a todos os Munícipes de Floresta do Araguaia. Comenta sobre
a audiência pública para discutir sobre o Orçamento do Município para o ano de
dois mil e vinte e parabeniza a Comissão de Finanças e Orçamentos pela realização
da mesma, pois essa audiência é extremamente necessário para atender as
demandas do Município. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o
vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação
por exercer o cargo de vereador e diz que realiza seu trabalho com muito amor e
dedicação, pois conhece de perto as necessidades da população. Fala uma de
suas principais preocupações é a questão de pontes e estradas vicinais pois dessSs
dois fatores depende o bem estar de todo o Município e diz que nos últimos anos
várias pontes foram substituídas por bueiros. Faz a parte a vereadora Edna Maria
e diz que a alguns anos atrás o serviço da Secretaria de Obras enfrentava mais
dificuldades. Volta a fazer uso da palavra o vereador António Luiz e fala felizmente
em sua região os problemas em questão de pontes são poucos. Solicita ao
Secretário de Obras que providencie a substituição de duas pontes na estrada
vicinal de São Brás por bueiros. ORDEM DO DIA. Iniciando com a Discussão e
Votação em primeiro turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei n° 543/201 9, do Poder
Executivo Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Floresta do Araguaia para o exercício financeiro de 2020, sendo o mesmo colocado
em votação e obtendo aprovação unanime. Discussão e votação em primeiro turno,
artigo por artigo, os Projetos de Lei n° 540/2019, 541/2019 e 542/2019, que
autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo todos
colocado em votação e obtendo aprovação unanime. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 25 (onze
horas e vinte e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 1 1 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 por mim tf poios demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, _ /ffl^-f , Marcos dos Reis Rocha
1°. Secretário, Vereador -̂ H?T ^ Zi José' Maria Lima Magalhães,
Presidente. Vereadora >£/ -fc _ , Edna Maria Canuto de Sá
í.
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