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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 20 DE MARÇO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 20 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 ALECIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador GILMAIR DA
CRUZ SIQUEIRA 1° Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUZA, 2a

Secretário, em 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 (23:1-2) 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 Decreto Municipal n° 298, de 18 de março de 2020. Leitura do Parecer
Conjunto das Comissões de Finanças e Orçamentos e Legislação, Justiça e
Redação, apresentado ao Projeto de Lei n°. 549, de 19 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre autorização para o Chefe do Poder Executivo Municipal proceder
abertura de crédito adicional "especial" ao orçamento vigente, no valor de R$
32.220,00 (trinta e dois mil, duzentos e vinte reais) e dá outras providências,
sendo o mesmo posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
Indicação n° 007/2020, do vereador Renato de Alencar, que indica a
necessidade de proceder com a limpeza e encascalhamento das ruas e avenidas
do Distrito de Bela Vista, a qual foi posta em discussão e votação e sendo
aprovada por unanimidade. Indicação n° 009/2020, do vereador Renato de
Alencar, que indica a necessidade de proceder com o calçamento da rua entrada
do Distrito de Bela Vista e a rua que dar acesso ao Porto da Balsa, a qual foi
posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n°
011/2020, do vereador António Luiz, que indica a necessidade de proceder com
a recuperação da estrada vicinal saindo da vicinal 41 até o Distrito de Bela Vista,
bem como a recuperação dos bueiros danificados, sendo a mesma colocada em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Indicação n° 012/2020, do
vereador António Luiz, que indica a necessidade de proceder com a recuperação
da estrada vicinal Travessão, saindo do Distrito de Bela Vista, passando pelas
fazendas São Luiz e Itaipava, passando da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Jean Piaget, Vila Santo António até a estrada vicinal Bela Vista,
bem como a recuperação de pontes e bueiros danificados e a implantação de
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bueiros nos lugares onde forem necessários, sendo a mesma colocada em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE Iniciando
com a vereadora Edna Maria, a qual faz os cumprimentos de rotina e diz que
devido a pandemia do Coronavirus a Sessão Itinerante no Distrito de Bela Vista
é que agora é hora de muita cautela, pois a saúde do nosso Município é muito
carente. Pede a população que fiquem em casa e mantenha suas orações.
Agradece a presença dos moradores do Distrito de Bela Vista pela presença na
Sessão, onde será aprovado o Projeto de Lei que altera a área territorial do
referido Distrito. Comenta sobre o processo da emancipação de Floresta do
Araguaia. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Marcos
dos Reis que cumprimenta a todos e discorre sobre as profecias da palavra de
Deus referente ao final dos tempos. Discorre sobre o Distrito de Bela Vista é
parabeniza os moradores da região pela luta pela realização de sua
documentação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino
que faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com a pandemia do
Coronavirus e sujeito que seja antecipado a reinauguração do Hospital Municipal
para que se porventura vem a precisar o Município possa ter condições de
atender a população. Comenta sobre o Distrito de Bela Vista e parabeniza o
senhor Isso por sua luta. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o
vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que
sempre fez parte da batalha pelo Distrito de Bela Vista. 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, que faz os cumprimentos de
rotina e fala que essa Casa está muito preocupada com essa pandemia da
Coronavirus Covid-19 e não podemos ser irresponsáveis e negligenciar a
situação e pede a todos que tome as devidas medidas de prevenção. Parabeniza
os moradores do Distrito de Bela Vista pelo o Projeto que será aprovado hoje
nessa Casa que é de extrema importância para o desenvolvimento do referido
Distrito. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei Complementar n° 069 de 3 de dezembro
de 2019, que dispõe sobre a 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 e dá outras providências correlatas, o qual após ser discutido pelos
vereadores foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em primeiro
turno, artigo por artigo, o Projeto de Lei n°. 549, de 19 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre autorização para o Chefe do Poder Executivo Municipal proceder
abertura de crédito adicional "especial" ao orçamento vigente, no valor de R$
32.220,00 (trinta e dois mil, duzentos e vinte reais) 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
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para a próxima sessão extraordinária dia 09 de março do corrente ano, as 11 :20
HS (onze horas e vinte minutos). Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida para fazer uso da palavra o senhor Roberto de Alencar,
Presidente da Colónia de Pescadores Z-79, o qual faz os cumprimentos de rotina
e diz que foi eleito Presidente da Colónia através do voto e sempre buscou
melhorias para os associados junto aos governantes. Diz que tem a consciência
tranquila que exerce seu trabalho de forma honesta e todos os seus atos são
documentos. Agradece o Poder Executivo pelo apoio que sempre mostrou aos
pescadores. 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, Vereador,
(CTlv .̂ /flw£A, Gilmair djy^pK Siqueira 1°. Secretário, Vereador Alécio da
Costa .-^Pessoa S>&^£=?>^ £^ — Presidente, Vereador Roseni Brito
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