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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas e quinze minutos) do dia 08 de Outubro de 2018, 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 RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1°
Secretário e a vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, 2° Secretário,
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
Secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (2:5)
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
votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura dos Projetos de Lei n°
516/2018, 517/2018 e 518/2018, que autorizam o Poder Executivo a alienar bem imóvel
de seu património, sendo todos encaminhados para a comissão de Legislação, Justiça
e Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Leitura das
indicações n° 083/2018 e 084/2018, sendo ambas postas em discussão e votação e em
seguida aprovadas por unanimidade. Leitura da Moção n° 002/2018, a qual foi posta
em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com
a vereadora Piquena Vital, a qual faz os cumprimentos de rotina e diz que apoio o
Deputado Fernando Coimbra, que infelizmente não chegou a ser reeleito, porém o
Deputado Eduardo Costa foi eleito com uma boa qualidade de votos e agradece a todos
que votaram em seus candidatos é se coloca à disposição para ajudar no que for
possível. Em nome da população da Grota de Areia pede aí secretário de obras que
providencie a recuperação da ponte Grota de Areia, pois com a aproximação do período
chuvoso a população está correndo o risco de ficar isolados e os alunos perderem aula.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, o qual
cumprimenta a todos e agradece a todos que ajudaram durante o período eleitoral. Diz
que como representante da população tem o dever de apoiar deputados que tem
compromisso com o nosso município e manifesta satisfação com o resultado das
eleições de 2018 e fala a luta continua até o segundo turno. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e discorre sobre a
campanha eleitoral e diz que o Deputado Arnaldo Jordy sempre se mostrou parceiro do
nosso Município e foi bem votado, no entanto foi reeleito e cita algumas emendas
parlamentares enviadas pelo deputado para Floresta do Araguaia e agradece a todos
que votaram do deputado Arnaldo Jordy. Parabeniza os colegas vereadores que
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tiverem seus deputados eleitos. Agradece sua família pelo apoio durante a campanha
eleitoral. Manifesta preocupação com a falta de insulina na farmácia básica e pede ao
responsável que resolva essa situação o mais rápido possível. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina
e agradece a todos que depositaram seu voto no ex-presidente deputado federal
Giovanni Queiroz, bem como os que votaram no Deputado Estadual Miro Sanova.
Parabeniza o senhor Aquino pelo trabalho que vem realizando na secretaria de saúde.
Comenta sobre o segundo turno e pede a população que analisem bem em quem irão
depositar seu voto de confiança, pois o Brasil está precisando de um Presidente que
olhe para a Nação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que
cumprimenta a todos e agradece a população pela confiança em ter ajudado com seus
candidatos deputado Júnior Ferrari e o Deputado Gustavo Sefer. Parabeniza o Alex
Santiago por ter conseguido ser eleito e o Senhor Zequinha Marinho eleito Senador.
Dando seguimento a sessão faz uso o vereador Nonato Alves, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que todo o Brasil está comentando sobre o resultado das
eleições de 2018 e agradece a todos os eleitores de Floresta do Araguaia por exercido
o direito ao voto, bem como os votos que a deputada Cilene Couto e o Deputado Nilson
Pinto tirou no Município. Fala que muitos políticos de renome na polícia não foram
eleitos e isso mostra que a população está querendo mudança. Parabeniza o Deputado
eleito Alex Santiago e diz que sua vitória foi merecida, pois é um homem de luta e
não teve apoio de nenhum vereador de Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta
satisfação com o resultado das eleições agradece a todos que votaram em seus
candidatos e diz que infelizmente a deputada Julia Marinho não consegui a reeleição.
Fala que no segundo turno também cabe refletimos bem em quem iremos depositar o
voto de confiança, pois a sociedade está desacreditada com a política e agora temos a
oportunidade de fazer mudanças. Parabeniza o Deputado eleito Alex Santiago pela
vitória e fala que o Sul do Pará está bem representado e que os Deputados eleitos são
irão legislar para todo o Estado. Agradece o secretário de obras pela conclusão da obra
da ponte sobre o córrego Juruparana. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra
o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e agradece a todos os
militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores pelo apoio durante o período
da campanha eleitoral e agradece a população pelos votos que depositaram em seus
candidatos. Discorre sobre o segundo turno e diz que a sociedade tem conhecimento
de como é ser governada pelo Partido dos Trabalhadores e acredita que o Hadade será
o futuro Presidente do Brasil. A próxima a fazer uso da palavra o vereador é a vereadora
Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a cada eleitor
que exerceu o direito ao voto e manifesta satisfação por seu deputado federal Cássio
Andrade e deputado estadual Fábio Figueiras ter sido eleitos e agradece a todos que
confiou em sua pessoa e terem votados em seus candidatos. Fala que muitos eleitores
não votaram na chapa completa por falta de conhecimento e que como representante
mais próximo da população devemos esclarecer a importância dos deputados federais
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e estaduais. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro
Secretário pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Irmão Renato, que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre as eleições e agradece os colegas
vereadores que Lázaro Purcino e Irmão Marquinhos pelo apoio durante a campanha
eleitoral, bem como seu irmão Roberto e agradece a todos que votaram em seus
candidatos. Comenta sobre o segundo turno e diz que devemos orar pedindo a Deus
sabedoria escolher o que for melhor para o nosso País. Parabeniza a luta do pastor
Benedito pela luta para eleger o Deputado Alex Santiago e se coloca à disposição para
ajudar no que for possível. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11:18(onze horas e dezoito minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 15 de outubro 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
mim $/pelo !̂ demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador

Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira
de Alencar ' Ç- m^^=> Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos

2a Secretário ************************************************
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