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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 25 de outubro 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, em
exercício do vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS, auxiliado pelo
vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em
exercício e a vereadora vereador ROSENI BRITO SOUSA, 2a Secretária, em
exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação
de quorum, o qual constatou a presença de nove 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 (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 discussão e votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura
do Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2017, o qual dispõe sobre título de
cidadão honorário e sendo encaminhado para a comissão de legislação, justiça e
redação. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2017, o qual dispõe
sobre título de cidadão honorário e sendo encaminhado para a comissão de
legislação, justiça e redação. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio,
que cumprimenta a todos e justifica sua ausência na sessão anterior. Comenta
sobre sua viagem a Brasília e diz que na oportunidade esteve no gabinete da
Deputada Federal Julia Marinho, buscando recursos para a saúde do Município e
um carro pipa. Fala que os repasses dos Municípios diminui e por isso a
importância dos vereadores correr atrás de emendas parlamentares. Discorre
sobre a semana da saúde visual que está sendo realizado na Câmara e diz que
esse trabalho é de extrema importância, pois grande parte da população não tem
condições de arcar com o tratamento comum oftalmologista e agradece o
Presidente desta Casa, a Flora, o Secretário de Saúde, o Prefeito e a todos que
apoiaram esse projeto. O próximo a fazer uso da palavre é o vereador Irmão
Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que esta Casa de Leis
trabalha em união com o objetivo de trazer melhorias para o Município. Discorre
sobre sua viagem a Brasília e na oportunidade esteve no gabinete do Deputado
Arnaldo Jordy, o qual fez o compromisso de encaminha 2 Km de asfalto para o
Bela Vista, e diz que não olha para sigla partidária, pois está preocupado com o
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bem-estar da população. Comenta sobre a situação das estradas vicinais e diz
que a demanda do Município é grande, porem pede ao Secretário de Obras que
resolva a situação da estrada de São Brás, bem como a questão de agua, pois o
povoado possui apenas um poço para atender todos os moradores. Em seguida
o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o
próximo a fazer uso da palavra, o vereador António Luiz, faz os cumprimentos
de rotina e agradece o Secretário de Obras peia a madeira que foi providenciada
para cercar a escola São Vicente no lote 41 e diz que ouve um anuncio que essa
escola será fechada no próximo ano e pede o poio dos colegas vereadores para
que isso não aconteça. Fala que apesar da falta de credibilidade da população
com seus representantes, ainda há pessoas que horam com seus compromissos.
Agradece o Poder Executivo pelos trabalhos em construção de ponte e
recuperação de estrada vicinal que estão sendo realizados no Município. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10:01 (dez horas e um minuto), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 26 de outubro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor Francisco
Cirqueira, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre o 11° encontro
de violeiros e pede aos nobres vereadores para colaborar para a realização desse
evento. Diz que tem o desejo de fazer desse evento tradição no Município e desde
de já conta com o valioso apoio de todos. 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, JM$$L/ Raimundo
Nonato Alves dos SajTtosJÍL Secreta ri o, em exercício, Vereador António Luiz
Moreira dos Santos^ já|Mw ;̂/̂ > . Presidente, em exercício, Vereadora
Roseni Brito Sousa k̂̂ ^C^ 2a.Secretária, em exercício. ************
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