
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 27 DE AGOSTO DE 2019. ÁS 09:15 HS.

As 09; 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 27 de agosto 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 nove vereadores, havendo portanto, quorum. Com a ausência dos
vereadores António Luiz Moreira dos Santos e Lázaro Purcino da Silva. 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 (88:1)
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. TEMA LIVRE Iniciando com o
vereador Gilmair Siqueira, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
obra do bloquetiamento do Distrito de Bela Vista e convida os colegas vereadores para
fazer uma visita a obra que segundo informações está parada. Solicita o Poder
Executivo que proceda com a recuperação da iluminação pública na sede do Município,
pois os municípios estão pagando por algo que não estão usufruindo. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, que faz os
cumprimentos de rotina e diz que o vereador é um funcionário do povo que trabalha em
prol da população. Fala que esteve, juntamente com o Prefeito visitando a confecção
dos bloquetes para o bloquetiamento de algumas ruas do Distrito de Bela Vista, onde
pode constatar que o material é de excelente qualidade. Convida a população para
participarem do Festival do Peixe na Vila Ametista no próximo final de semana.
Agradece o Secretário de Obras por ter atendido sua indicação solicitando recuperação
de estradas vicinais. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Atécio Pessoa,
que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre estradas vicinais e manifesta
satisfação pela recuperação da estrada vicinal do senhor Dezim está sendo realizada,
bem como pelo retorno das obras da implantação do sistema de abastecimento de água
da Sede do Município. Fala que pela segunda vez depois da eleição o Município
receberá a visita do Deputado Júnior Ferrari, onde será discutido emendas
parlamentares para Floresta do Araguaia. Diz que apesar do Deputado não ter vínculo
nenhum com Município tem mostrado muito comprometimento. Discorre sobre a
reforma do Hospital Municipal e fala da irá tentar conseguir emenda parlamentar de
material permanente para melhor atender as necessidades da população, bem como
aumentar equipe médica. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador
Raimundo Nonato Alves, o qual cumprimenta a todos e manifesta satisfação pelo
esforço da Secretaria de Obras em atender as indicações dos vereadores, bem como
pela recuperação da estrada vicinal da região da Grota de Coco e pede a colocação
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dos moradores da região com a doação de cascalho. Agradece o Prefeito e o Secretário
de Obras pela recuperação de estradas vicinais e menciona algumas que foram
recuperadas esse ano. Discorre sobre as pontes e diz que o Município tem enfrentado
dificuldades nesse sentido principalmente por falta de madeira e acredita que uma
alternativa é a substituição de pontes por bueiros nos lugares onde for possível. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Marcos dos Reis, que cumprimenta a
todos e parabeniza o Secretário de Obras pelo esforço em atender as demandas do
Município em recuperação de pontes e estradas vicinais. Discorre sobre a recuperação
das estradas vicinais na região da Grota de Coco e pede aos moradores da região que
cedam cascalho para fazer o serviço e diz que essa parceria é muito importante pra o
desenvolvimento do Município. Comenta sobre a reforma do Hospital Municipal e
agradece o Secretário de Saúde pelo empenho em realizar um trabalho à altura dos
anseios da população. 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, o
qual faz os cumprimentos de rotina e fala que parte dos maquinários já foram enviadas
para a região da Grota de Coco e pede a colaboração dos moradores da região com a
doação de cascalho para realizar um serviço de qualidade. ORDEM DO DIA. Iniciando
com a discussão e votação em segundo turno, de forma global, o Projeto de Lei n°
528/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, o
qual após ser discutido pelos vereadores, foi aprovado por unanimidade. Discussão e
votação em segundo turno, de forma Global, o Projeto de Lei n° 535/201 9, que autoriza
o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, o qual foi posto em votação
e obtendo aprovação unânime. Discussão e votação em segundo turno, de forma
global, o Projeto de Lei n° 536/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, o qual foi posto em votação e obtendo aprovação unânime. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 48 (dez horas e quarenta e oito minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão ordinária dia 02 de setembro 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 ntó^Çglos demais membros
da Mesa Diretora da Câmara Municipal. AtóKeador.^— ryjS£r\ Marcos dos Reis
Rocha 1°. Secretário, Vereadtor/_Çp _ , José Maria Lima Magalhães,
Presidente. Vereadora ,£xjjp ^—Edna Maria Canuto de Sá 2a.Secretária. ***
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