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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 26 DE ABRIL DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 26 de abril de 2017, 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 RAIMUNDO NONATO ALVES
DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício e o vereador EDNA MARIA CANUTO DE
SÁ, 2° Secretário, em exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1°
Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a presença de dez 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 secretária que fizesse a leitura de um trecho
bíblico sendo lido Salmos (91:1) 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 votação e em seguida aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e
diz que foi eleito com o objetivo de defender os direitos da população Florestense e
continuará com esse alvo. Parabeniza os Secretariados pelos trabalhos que estão
sendo desenvolvidos no Município. Fala que em breve estará em viagem em busca
de melhorias para Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é a
vereadora Edna do Fernandão que cumprimenta a todos e fala como a chuva
diminuiu nos últimos dias é a hora de começar a trabalhar para solucionar a questão
das estradas vicinais do Município que estão em péssimas condições de
trafegabilidade. Parabeniza o vereador Lázaro Purcino por sua fala na sessão anterior,
quando o mesmo disse que cobrando muito da Gestão anterior e que na Gestão atual
não será diferente por ser um vereador da base. Diz que o vereador não é oposição
do Prefeito, mais sim companheiros. Fala que lutou muito pela emancipação de
Floresta do Araguaia, pois essa cidade é realmente muito preciosa e quer ver o seu
progresso, visto que fazemos parte da cidade. Diz que quando surge um problema os
vereadores precisam estar à disposição a qualquer momento para resolver, pois
fomos eleitos pelo povo para lhe representa-los. Dando seguimento a Sessão faz uso
da palavra vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e discorre sobre a
saúde e diz que ontem esteve na Prefeito conversando com o pessoas responsável
pela licitação da saúde e a informação que obteve não foi boa, pois estava tudo pronta
para a licitação, pois uma empresa que concorreu, recorreu e terá que ser feito um
novo levantamento de preço, ou seja irá atrasar bastante esse processo, no entanto
o secretário de saúde garantiu que os medicamentos básicos serão mantidos para

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará Página 2 de 2
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

atender a demanda do Hospital. Fala que a burocracia realmente atrasa muito o
trabalho do Executivo e a população é a mais prejudicada. Comenta sobre a
iluminação pública e diz que provavelmente logo será resolvido. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador José Maria, o qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece o Executivo por ter atendido uma indicação de sua autoria da implantação
de um bueiro na saída para a Vila Bela Vista. Comenta sobre a indicação do vereador
Nonato Alves pedindo a construção de uma quadro poliesportiva para a Vila Bela Vista
e o pedido do colega vereador Borrachinha ao Vice-governador Zequinha Marinho
com esse mesmo pedido e diz que tem uma emeda parlamentado Deputado Giovanni
Queiroz de 300.000,00 (trezentos mil reais) que no máximo em trinta dias estará na
conta da Prefeito e esse recurso será destinado para a construção de uma quadra
poliesportiva para a referida Vila. Parabeniza o Prefeito Adélio por ter resgatado a
tradição da festa do aniversário da cidade. Em seguida o senhor Presidente passa a
Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o
vereador Renato de Alencar, faz os cumprimentos de rotina e diz que ao observar as
indicações que estão sendo feitas pelos colegas vereadores percebe que todos estão
unido com um só objetivo o bem estar do Município. Fala que os vereadores precisam
divulgaras emenda parlamentares que são destinadas para o Município independente
do partido político, para a que a população tenha conhecimento do comprometimento
dos Deputados com o Município. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 01 (dez horas e um minutos),
e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de abril do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Raimundo Nonato Alves dos
Santos, 1° Secretário, em exercício 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, ^ijj^jfiL- Raimundo Nonato Alves dos Santos 1°.
Secretário, em exercício, Vereador Renato Pereira de Alencar ,
Presidente, Vereadora Edna Maria Canuto de Sá ('/lyò 2°.Secretário.
em
exercício. ****************************************************x***************xx***********xx*
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51


