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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA TERCEIRA
SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA-PARA.

DATA: 11/03/2019 HORA: 09 h 00 m.

01 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM - (Solicito ao 1° secretário que faça a averiguação de
quorum).

02 - Convido a todos para ficarem de pé em saudação as bandeiras, Nacional, Estadual e
Municipal.

03 - Solicito ao 2° secretário que proceda com a leitura de um trecho bíblico.

04- Invocando a proteção de Deus para o bem desta Casa e deste Município, hoje 18 de
março de 2019, declaro aberta a 7a Sessão Ordinária, do 1° Período Legislativo da 3a Sessão
Anual da 6a Legislatura da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, podemos nos sentar.

05 - Obedecendo ao ordenamento regimental, solicito a Secretaria Legislativa que faça a
leitura da Ata da sessão anterior.

Discussão e votação.

06 - Leitura do Projeto de Lei n° 525/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património.

07 - Encaminho para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras,
serviços públicos e outras atividades.

06 - Leitura do Projeto de Lei n° 526/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património.

07 - Encaminho para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras,
serviços públicos e outras atividades.

06 - Leitura do Projeto de Lei n° 527/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património.

07 - Encaminho para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras,
serviços públicos e outras atividades.

06 - Leitura do Projeto de Lei n° 528/2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património.
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07 - Encaminho para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras,
serviços públicos e outras atividades.

06 -Apresentação das indicações dos vereadores para a presente Sessão.

• Indicação n° 028/2018, de 15/03/2019, de autoria do vereador José Maria,
que indica a necessidade urgente de proceder com a recuperação da
estrada vicinal que passa no Setor Chácara João e Maria, rota do ônibus
escolar n° 05.

Discussão e votação.

10- Passaremos a seguir ao espaço reservado ao TEMA LIVRE e cada vereador terá o prazo
máximo de 10 (dez) minutos, sujeito a apartes.
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16- ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão e convido a todos para a próxima Sessão Ordinária dia 25 de março do corrente ano,
no horário regimental.

Floresta do Araguaia, Estado do Para, em 15 de março de 2019.

Diuslene Mota Pinto Martins
Secretaria Legislativa
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