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ATA DA 2a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ- DATA: 11 DE DEZEMBRO
DE 2019. ÁS 11:16 HS.

As 11: 16 HS (onze horas e dezesseis minutos) do dia 11 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
convocação da 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 dos onze 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 secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos
23:1) 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
votação e em seguida aprovada por unanimidade..ORDEM DO DIA. Leitura do
Projeto de Lei Complementar n° 069 de 3 de dezembro de 2019, que dispõe
sobre alteração da área territorial do Distrito de Bela Vista, criado pela Lei
Complementar n° 022, de 11 de dezembro de 2008, define e descreve os limites
do perímetro urbano, fixa o vencimento do cargo de Agente Distrital, sendo o
mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Leitura da Indicação n° 067/2019, de autoria do vereador Borrachinha, que indica
a necessidade urgente em proceder com a substituição de uma ponte por bueiro,
localizado na estrada vicinal de São Brás, sob a Grota Santa Tereza, a qual foi
posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Passaremos
a apreciação das matérias constantes da pauta da ORDEM DO DIA de acordo
com o art. 127 do Regimento Interno. Iniciando com a Discussão e Votação em
segundo turno, deforma global, o 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, o qual após ser discutidos pelos
vereadores foi aprovado por unanimidade. Discussão e Votação em segundo
turno, de forma global, os Projetos de Lei n° 540/2019, 541/2019 e 542/2019,
que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, os
quais após serem discutidos pelos vereadores foram aprovado por unanimidade.
Discussão e Votação Única de Forma Simbólica, o Projeto de Decreto Legislativo
n° 003/2019, que dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura do Município
de Floresta do Araguaia, referente ao exercício financeiro de 2008, sendo o
mesmo discutidos pelos vereadores e aprovado por nove votos a favor e dois
contra. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 11:44 (onze horas e quarenta e quatro minutos),
e desejo a todos um feliz natal e um próspero ano novo, que Deus proporcione
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muito amor, saúde, paz e felicidades. E para constar eu vereador Marcos dos
Reis Rocha, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da MessrBú^tora da
Câmara Municipal, Vereador Marcos dos Reis Rocha V\ 1°.
Secretário, Vereador José Maria Lima Magalhães ^^
Presidente, Vereadora Edna Maria Canuto de Sá Vv jj. 2*.feecretária.
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