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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 26 DE OUTUBRO DE 2017. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 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 do vereador RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA
DOS SANTOS 1° Secretário e O vereador 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 secretária que fizesse a
leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (41:1) 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 discussão e votação e em seguida
aprovada por unanimidade. Leitura da emenda modificativa n° 001/2017,
apresentado ao Projeto de Lei n° 483/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriénio de 2018-2021, sendo a mesma posta discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura da emenda aditiva n° 001/2017,
apresentado ao Projeto de Lei n° 483/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriénio de 2018-2021, sendo a mesma posta discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão de finanças e
orçamentos, apresentado ao Projeto de Lei n° 483/2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual para o quadriénio de 2018-2021, sendo a mesma posta discussão e
votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da comissão de
finanças e orçamentos, apresentado ao Projeto de Lei n° 486/2017, que dispõe
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2018, sendo a mesma posta
discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura das indicações
n° 066/2017, 067/2017 e 068/2017, sendo todas colocadas em discussão e
votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com Irmão
Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que a população da Vila
Bela Vista está passando por alguns transtornos no fornecimento de agua e isso
precisa ser resolvido o mais rápido possível, pois agua é uma questão vital e
solicita ao órgão responsável que resolva essa situação. Discorre sobre
recuperação de estrada vicinal e fala que os maquinários estão na região do São
Brás realizando os trabalhos. Comenta sobre a saúde e diz que ontem todo o
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hospital estava com apenas um medido de pressão, em vista disso solicita ao
secretário de saúde que resolva essa situação. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre algumas conquistas e agradece o Poder Executivo pela
recuperação da estrada vicinal do São Brás e a construção da ponte de cimento
no lote 41, entre outras. Parabeniza o secretário de obras por sempre honrar com
seus compromissos. Fala que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão
unidos em prol do bem de Floresta do Araguaia. Diz que não há possiblidades da
escola da São Vicente fechar no próximo ano, apenas os alunos do sexto ano que
serão transferidos para a Vila Ametista. A próximo a fazer uso da palavra é a
vereadora Edna do Fernandão, o qual cumprimenta a todos e fala que é muito
importante a população participar das sessões dessa Casa Legislativa e é por isso
que foi decido fazer sessões itinerantes. Comenta sobre uma visita que fez os
setores novos, e diz que a necessidade de agua no setor Sul é muito grande e
felizmente o Gestor fez a doação de matérias para fazerem os calçamentos de
cisternas. Fala que o setor do Joacy passa por transtornos devido as ruas que
são praticamente atoleiros no período chuvoso e sugere ao secretário de obras
que veja a possibilidade de abrir uma rua próximo ao postinho de saúde para ter
a excesso a esse setor, pois acredita que a abertura dessa rua trará inúmeros
benefícios para os moradores daquele setor. Fala que as maiores demandas do
município são agua, estrada e saúde pública. Pede ao secretário de obras que
proceda com a abertura das ruas da Vila São Brás e demais vilas. Dando
seguimento da sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre uma visita que fez a região da Mata Azul
e foi cobrado a recuperação de duas pontes que há mais de dois anos não é
recuperado, devido a estrada onde fica localizadas as pontes ser de
responsabilidade do INCRA e fala que ao passar essa necessidade ao Secretário
de Obras o mesmo informou que assim que for possível irá realizar esse serviço.
Parabeniza o Poder Executivo pela operação tapa buracos que está sendo
realizado no Município. Comenta sobre a péssima qualidade da energia elétrica
do Município e fala que precisamos marcar uma audiência com a direção da Celpa
e a população para que essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível.
Pede a todas as pessoas idosas que façam o cadastro do CADE para não serem
prejudicados em seus benefícios. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador Lázaro
Purcino, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos por observar bem o
projeto de lei n° 438, que dispões sobre o PPA e fazer as emendas necessárias.
Discorre sobre a indicação de sua autoria solicitando a perfuração de poço semi-
artesiano para a Vila são Brás e diz que a perfuração desse poço já está sendo
providenciado pelo Executivo. Fala que as ruas da Vila São Brás já estão todas
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marcadas prontas para serem abertas. Discorre sobre segurança pública e fala a
população vive com medo, pois o número de incidências criminais aumentou
muito nos últimos tempos e em vista da situação precisamos ver qual a melhor
forma para melhorar essa situação. Comenta sobre a votação da denúncia contra
o Presidente Michel Temer e diz que apenas cinco deputados votaram contra o
Presidente e em seu ponto de vista devem serem considerados heróis.
Parabeniza o secretário de obras por sempre se esforçar em atender as
indicações dos vereadores. Dando seguimentos a sessão faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e justifica sua ausência na
sessão anterior e diz que esteve em uma reunião em Conceição com o assessor
do senador Paulo Rocha, para tratar sobre emendas parlamentares. Comenta
sobre o as emendas feitas ao PPA e fala que muitos jovens tem o sonho de cursar
nível superior e não tem condições financeiras para arcar com os custos, em vista
disso resolveu levantar essa bandeira. Fala que a Vila Piaçaba está novamente
passando por dificuldade em questão de agua, pois a bomba queimou e solicita a
o Poder Executivo que providencie outra uma bomba. Discorre sobre a votação
da denúncia ao Presidente Michel Temer e fala que infelizmente não foi. Fala que
entrou na política pensando no bem da população. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a
fazer uso da palavra, o vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina e
diz que como representantes do povo devemos sempre lutar pelos interesses da
população. Diz que o Prefeito Adélio dos Santos fez o compromisso de trabalhar
em prol do bem da população e o parabeniza pois está cumprindo com o seu
compromisso. Discorre sobre segurança pública e fala que tem um projeto de
colocar urnas pela cidade para que a população possa fazer denúncias de trafego
de drogas, roubos entre outros crimes e essa Casa formará uma comissão para
apurar essas urnas e assim poder tomar as devidas providencias. ORDEM DO
DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno, artigo por artigo, o Projeto de
lei n° 483/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do quadriénio de 2018-2021,
logo após ser discutido pelos vereadores, o mesmo foi posto em votação em
primeiro turno artigo por artigo e aprovado por unanimidade. Discussão em
primeiro turno, artigo por artigo, o Projeto de lei n° 486/2017, que dispõe sobre a
Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2018, logo após ser discutido pelos
vereadores, o mesmo foi posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e
aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11:38 (onze horas e trinta e
oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 21 de
novembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o
senhor Presidente convida o senhor Edmilson Martins, o qual faz os
cumprimentos de rotina convida a população em geral para participar do torneiro
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de truco que está organizado e agradece aos vereadores e o Prefeito pelo apoio
que tem demostrado para a realização desse evento. 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, ,
Raimundo Nonato Alves dos Santos 1°.§scretário, em exercício, Vereador
António Luiz Moreira dos Santos <^jL^^^t) . Presidente, em exercício,
Vereadora Roseni Brito Sousa _2a.Secretária, em exercício.
************
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