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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 09 DE MARÇO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 09 de março de 2020, 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 ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador GILMAIR DA
CRUZ SIQUEIRA 1° Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUZA, 2a

Secretário, ern 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 José Maria Lima Magalhães. 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 (41:1-2)
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 Leitura do Projeto de Lei n° 549/2020,
de 19 de fevereiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder
abertura de credito adicional especial ao Orçamento Geral do Município, no valor
de R$ 32.220,00 (Trinta e Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais), o qual foi encaminhado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e
Orçamentos. Leitura do Parecer Conjunto da Comissão de Finanças e Orçamentos
e Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei n°.
548, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre autorização para o Chefe do
Poder Executivo Municipal proceder abertura de crédito adicional "especial" ao
orçamento geral do município vigente, no valor de R$ 725.650,96 (setecentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), sendo o
mesmo posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
Requerimento n° 001/2020, de autoria da vereadora Edna do Fernandão, que
requer realização de Sessão Itinerante no Distrito de Bela Vista, o qual foi colocado
em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Indicação n°
004/2020, do vereador Gilmair da Cruz, que indica a necessidade de proceder com
a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jean Piaget, no terreno
destinado a fundação da Vila Travessão, sendo a mesma colocada em discussão
e votação e obtendo aprovação unanime. Indicação n° 005/2020, do vereador
Joaquim Fiscal, que indica a necessidade de proceder com a manutenção das
centrais de ar da Creche Municipal, o qual foi colocado em discussão e votação e
sendo aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna
Maria, que cumprimenta a todos e discorre sobre o dia Internacional da mulher e
fala que apesar das mulheres terem alcançado várias conquistas, porém ainda há
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muito a ser conquistado. Comenta sobre a reforma da escola Municipal da Vila São
Brás e parabeniza o Poder Executivo cuidado que tem demonstrado com as
escolas do Município. Devido a safra do abacaxi solicita do Secretário de Obras a
recuperação de algumas estradas vicinais. Convida a população para participarem
da Sessão Itinerante no Distrito de Bela Vista no dia vinte de março do corrente
ano. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Joaquim
Monteiro, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece os colegas vereadores
pelo apoio na aprovação da indicação de sua autoria solicitando a manutenção das
centrais de ar da Creche Municipal, Discorre sobre a saúde e diz que tem muita
coisa que precisa melhorar no atendimento da população e espera sinceridade que
quando voltar o atendimento para o Hospital que melhore o atendimento da
população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, que
faz os cumprimentos de rotina e agradece o Secretário de Obras pelo empenho
atender das indicações dos vereadores e cita algumas indicações de sua autoria.
Fala que sempre que os parlamentares desta Casa faz uma viagem é em busca de
melhorias para sociedade e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu,
juntamente com o colega vereador Lázaro Purcino para o Município. Faz a parte a
vereadora Edna Maria e diz que o Cartório Eleitoral já começou os atendimentos.
Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Raimundo Nonato
Alves, o qual cumprimenta a todos e comenta sobre a importância do Cartório
Eleitoral para a população. Discorre sobre a reinauguração da Escola Municipal da
Vila São Brás e parabeniza o Poder Executivo e o Secretário de Educação pela
valorização da educação. Discorre sobre as estradas vicinais e diz que o trabalho
manutenção dessas estradas é constante. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e manifesta preocupação com
a situação das estradas vicinais devido ao período chuvoso. Diz que vários
produtos do Município já foram beneficiados com a plantadeira e que esse
equipamento está à disposição dos produtores e manifesta satisfação por poder
contribuir com o desenvolvimento do Município através dessas emendas
parlamentares que conseguiu para o Município. Faz a parte a vereadora Edna
Maria e parabeniza o colega vereador Lázaro Purcino pelo trabalho prestado à
população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Marcos dos Reis, que
cumprimenta a todos e discorre sobre o plebiscito de Floresta do Araguaia.
Parabeniza o Secretário de Educação pelo trabalho realizado na Secretaria de
Educação referente às reformas das escolas. Discorre sobre o período chuvoso e
manifesta preocupação com as estradas vicinais e parabeniza o Secretário de
Obras pelo esforço em atender a demanda do Município em recuperação de pontes
e estradas vicinais. Diz que está à disposição da população para ajudar no que for
possível. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz,
o qual faz os cumprimentos de rotina e menciona alguns obras do Município que é
fruto do seu trabalho. Manifesta satisfação pela reinauguração do Hospital
Municipal já ter data marcada. Fala que se sente constrangido, pois gostaria de
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fazer mais pela população de sua região, no entanto tem dito dificuldades devido à
falta de apoio do Executivo, O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Gilmair
Siqueira, que cumprimenta a todos e discorre sobre seu discurso na Sessão
anterior, onde se colocou à disposição da população para protocolar uma denúncia
contra o Poder Executivo referente ao transporte escolar e fala que a denúncia foi
feita. Fala que participou de uma reunião com Jurídica do Poder Executivo e o
Secretário de Educação onde ficou firmado que na próxima semana a situação do
transporte escolar será regularizada. Discorre sobre o Projeto de Leí de abertura
de crédito especial e fala que todo projeto que vem para beneficiar a população tem
o seu total apoio. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o
Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com o
transporte escolar. Comenta sobre a emendas parlamentares e menciona algumas
que conseguiu para o Município. Discorre sobre algumas obras paradas no
Município e fala que a conclusão dessas obras é de extrema importância para a
população Florestense. Faz a parte a vereadora Edna Maria e diz que a conclusão
da creche da Vila Nova e do colégio de Ensino Médio e muito importante para a
população. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação, em primeiro
turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei n°. 548, de 28 de janeiro de 2020, dispõe
sobre autorização para o chefe do poder executivo municipal proceder abertura de
crédito adicional "especial" ao orçamento geral do município vigente, no valor de
R$ 725.650,96 (setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e
noventa e seis centavos) e dá outras providências, o qual foi posto em discussão e
votação e obtendo aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 17 (onze horas e
dezessete minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão extraordinária
dia 09 de março do corrente ano, as 1 1 :20 HS (onze horas e vinte minutos). E para
constar eu vereador Gilmair da Cruz Siqueira, 1° Secretário lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereadory - K . •,. (, fr l f .
Gilmair da Cruz Siqueira 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

Presidente, Vereador Roseni Brito
******************************************************
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