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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 24 DE JUNHO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 24 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 do vereador JOSÉ MARIA
LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1°
Secretário e a vereador 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 (7:1) 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 Lei n° 534, de 18 de junho de 2019, que dispõe
sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Floresta do Araguaia,
logo após foi encaminhado para a Comissão de Legislação, justiça e Redação e
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Leitura da Resolução da Mesa
Diretora n° 003, de 24 de junho de 2019, que dispõe a composição da comissão
Parlamentar de Recesso. Leitura do parecer da comissão de Legislação, Justiça e
Redação, apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2019, que dispõe sobre
denominação de Logradouro Público. Leitura da indicação n° 051/2019, de autoria do
vereador Nonato Alves, que indica a necessidade urgente de proceder com a
perfuração de um poço artesiano, na Vila Mendonça. TEMA LIVRE Iniciando com o
vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a família do
senhor Guilherme Pereira Silva pela presença e diz que hoje é um dia especial para
essa família, pois a Câmara Municipal hoje homenageia o senhor Guilherme pela
belíssima história escrita em Floresta do Araguaia. Dando continuidade à Sessão faz
uso da palavra a vereadora Piquena Vital, que faz os cumprimentos de rotina e fala
que a pauta da Sessão hoje é voltada para a família do senhor Guilherme Pereira Silva
e fala que é uma honra participar da aprovação do Decreto Legislativo e que é muito
importante valorizar as pessoas que fizeram parte da história do nosso Município. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a
todos e manifesta satisfação pelo privilégio de fazer parte dessa Casa e assim ter a
oportunidade de votar a favor do Decreto Legislativo que será votado hoje. Agradece o
Senador Paulo Rocha por ter destinado um trator agrícola pra o Município, o qual foi
entregue essa semana para a Associação do Tabuleiro, que certamente irá beneficiar
muitas famílias. Diz que a empresa responsável pela construção de cinco pontes de
concreto visitou o Município e que a construção dessas pontes trará inúmeras
benefícios para os produtores rurais. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra
o vereador Irmão Renato, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza a família do
amigo Dicote e manifesta satisfação pela a rua onde está localizada sua residência
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passará a se chamar Guilherme Pereira Silva. Agradece a todos pela presença na
entrega de uma retroescavadeira na Vila Ametista para a Colónia de Pescadores.
Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos por valorizar os produtores rurais do Município.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que cumprimenta a todos
e manifesta satisfação por contribuir com a aprovação do Decreto Legislativo que
homenageia o pai do senhor Dicote, uma pessoa que tem sua admiração. Manifesta
satisfação pela entrega do trator agrícola a região da Vila Tabuleiro e fala que esse
trator irá contribuir muito pelo desenvolvimento da região e agradece o Senador Paulo
Rocha pelo recurso. Agradece o ex-deputado Giovanni Queiroz por estar presente na
entrega de uma quadra poliesportiva, emenda parlamentar de sua pessoa quando
exercia o cargo de deputado. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Joaquim
Fiscal, o qual cumprimenta a todos e fala ao senhor Dicote que seu foto favorável à
aprovação do Decreto Legislativo está garantido, pois teve o privilégio de conhecer a
pessoa admirável que foi o senhor Guilherme Pereira Silva. Discorre sobre a entrega
dos maquinarios durante a semana e pede desculpas ao colega vereador Irmão Renato
por não ter participado da entrega da retroescavadeira na Vila Ametista. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão, que faz os
cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela homenagem que está Casa faz
hoje ao falecido senhor Guilherme Pereira Silva e parabeniza o senhor Dicote pelo
carinho que tem pelo seu pai e isso mostra que seu pai foi um homem de bons valores.
Discorre sobre a entrega da quadra poliesportiva no Distrito de Bela Vista e diz que
essa quadra é de extrema importância aos estudantes e desportistas da região. O
próximo a fazer uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que faz os
cumprimentos de rotina e fala que todos os vereadores se empenham em conseguir
recursos para o Município de Floresta do Araguaia e cita algumas emendas
parlamentares dos colegas vereadores. Parabeniza o senhor Dicote e diz que gostaria
de ter tido o privilégio de conhecer o senhor Guilherme Pereira Silva, pois foi uma
pessoa que contribuiu muito pelo desenvolvimento de Floresta do Araguaia. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a
todos e discorre sobre o Projeto de Decreto Legislativo que dispõe sobre denominação
de logradouro público, onde a rua sete passará a se chamar Guilherme Pereira Silva.
Diz que é justo ter uma rua em nossa cidade levando o nome do senhor Guilherme
Pereira Silva, pois foi uma pessoa que fez parte da história do nosso Município. Faz um
requerimento verbal para o Thiago de Oliveira Silva fazer uso da tribuna livre. Logo
após o senhor Presidente diz que de acordo com o artigo trinta e sete do Regimento
Interno da Câmara Municipal, o senhor Thiago de Oliveira Silva, consta-se inscrito no
livro de uso da tribuna livre, bem como já foi determinado o dia em que o mesmo fará
uso da palavra, assim como já foi dado ciência ao mesmo. Diante do exposto não se
faz necessário colocar o requerimento do colega vereador em votação. Volta a fazer
uso da palavra o vereador António Luiz e diz que essa Casa está entrando de recesso,
porém os vereadores continuaram na luta em prol da população. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
hoje é um dia muito importante tanto para essa Casa, como para a família do senhor
Dicote, pois será homenageado o falecido senhor Guilherme Pereira Silva, que
contribuiu muito pelo desenvolvimento e fez parte da história do Município de Floresta
do Araguaia e agradece aos colegas vereadores pela consideração pela família do
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senhor Guilherme Pereira Silva. Agradece os colegas vereadores angariar pelo apoio
na aprovação da indicação de sua autoria solicitando a perfuração de um poço
artesiano na Vila Mendonça. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para
o Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador José Maria,
que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a inauguração da quadra
poliesportiva no Distrito de Bela Vista e diz que infelizmente não pode estar presente,
devido um compromisso que já tinha marcado. Diz que inicialmente a construção da
quadra não seria para o Distrito de Bela Vista, no entanto atendendo ao pedido do
falecido vereador Raimundo Sarafim a quadra foi destinada para Bela Vista. Parabeniza
a família do senhor Dicote pela homenagem que está Casa faz hoje ao seu falecido pai,
o senhor Guilherme Pereira Silva, bem como o colega vereador Alécio pela autoria do
Projeto de Decreto Legislativo. ORDEM DO DIA. - Iniciando com a discussão e
votação, em segundo turno, de forma global, o Projeto de Lei n° 001/2019, que dispõe
sobre emenda aos artigo 2° e 3° da Lei n° 091/2002, a qual foi colocada em votação e
sendo aprovada por unanimidade. Discussão e votação Única de Forma simbólica, o
Projeto de Decreto legislativo n° 002/2019, que dispõe sobre denominação de
Logradouro Público, o qual foi posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 38 (onze horas e trinta e oito minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 05 de agosto do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida para fazer uso
da palavra o senhor Guilherme Pereira Silva, o qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece a todos os vereadores pela homenagem feita hoje nessa Cada ao se falecido
pai. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o senhor Valdinês Pereira Silva,
que cumprimenta a todos e agradece aos vereadores pela homenagem feita a história
do seu falecido pai. Diz que a base tudo é a família, que precisa ser valorizada, bem
como valorizar os que valorizam a família. A próxima a fazer uso da palavra é a senhora
Eulinda Pereira Silva, a qual cumprimenta a todos e diz que seu pai contribuiu muito
pelo desenvolvimento de Floresta do Araguaia. Fala que na época da chegada de seu
pai a região era totalmente desprovida de quaisquer benfeitorias e agradece a todos os
vereadores pela aprovação do Decreto Legislativo que homenageia seu Rai, o senhor
Guilherme Pereira Silva. E para constar eu vereadora Marcos dos Reis\, 1a

Secretário,Javrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por
*

demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Ateteador ^\é Maria Lima Magalhães, Presidente. Vereadora LyQ- -̂  , Edna Maria

Canuto de Sá 2a.Secretária. *
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