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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 27 DE OUTUBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 27 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 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 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 (40:4) 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 das indicações n° 069/2017 a 071/2017, todas de autoria do
vereador Lázaro Purcino, as quais foram colocadas em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz que faz os
cumprimentos de rotina e que o País está passando por um momento de crise e isso
está refletindo nos municípios e a saúde do nosso município vem passando por inúmeras
dificuldades e parabeniza o Secretário de Saúde pela dedicação ao seu trabalho.
Agradece a todos os voluntários e os que fizeram esforço para que acontecesse a
semana da saúde visual em Floresta do Araguaia. Agradece o Secretário de obras pelo
bom trabalho que tem realizado. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato
Alves, o qual cumprimenta a todos e parabeniza o Prefeito Adélio e o Secretário de obras
pela a recuperação da estrada vicinal saído de são Brás em sentido a Bela Vista, pois o
trabalho é de primeira qualidade. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e agradece as pessoas que
trabalharam como voluntários na semana da saúde visual e a todos aqueles que fizeram
esforço que esse evento fosse realizado. Fala que seu objetivo é trazer melhorias para
o município principalmente na área da saúde que é muito carente de recursos. Discorre
sobre a campanha do outubro rosa e fala que fazer propagando não é o suficiente para
combater o problema que câncer e diz que é necessário fazer um trabalho preventivo
com a realização de exames. Dando continuidade a sessão faz uso da palavra a
vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e diz que apesar do
secretário de obras está realizando um excelente trabalho, infelizmente não consegue
atender a demanda do município que é muito grande. Comenta sobre as indicações de
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sua autoria solicitando a recuperação de algumas pontes e pede ao secretário uma
tenção especial a essas indicações devido a urgência da situação. Fala que o Deputado
Estadual Dirceu Ten Caten sempre foi parceiro do município e cita algumas emendas
parlamentares que foram enviadas pelo deputado ao município e convida a todos para o
recepcionarem em sua visita ao nosso município dia 12 de novembro. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Joaquim Fiscal, o qual cumprimenta a todos e comenta
sobre sua viagem a Brasília, onde na oportunidade esteve em uma reunião com a
Deputada Federal Julia Marinho para tratar sobre a questão do asfalto da Avenida Adolfo
Lima e diz que no mês de novembro a deputado estará no Município, onde será realizado
uma reunião com toda a população para esclarecer o assunto. Discorre sobre a
segurança pública e diz que é necessário que os policiais se façam mais presentes
perante a população realizando um trabalho preventivo. 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 diz que o Prefeito está dando
um bom suporte ao secretario de obras e o mesmo está realizando um excelente
trabalho. Discorre sobre segurança publica e fala que o numero de policiais do município
é muito pouco pra atender a demanda. Faz a parte a vereadora Edna do Fernandão e
parabeniza o colega verador Irmão Renato pelas palavras e diz que os representantes
do município precisa se unir para solucionar esse prolblema. Volta a fazer uso da palvra
o vereador Irmão Renato e fala que está articulando para o delegado fique prestando
serviço esclusivo ao município. Faz a parte o vereador António Luiz e faz um
requerimento verbal para o Secretário de Obras fazer uso da palavra, o qual foi colocado
em discussão e votação e aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA. Iniciando com
a discussão em segundo turno, de forma global, 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 segundo turno, de forma global e
aprovado por unanimidade. Discussão em segundo turno, de forma global, 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 segundo turno,
de forma global e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:35 (dez horas e trinta e
cinco 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 Secretário de Obras para fazer uso da palavra, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que quando assumiu essa secretaria tinha conhecimentos
das dificuldades e responsabilidade e tem se esforçando arduamente para atender a
demanda do Município e agradece o Prefeito, pelo apoio. Fala que já foi realizando
bastante em recuperação de estrada vicinal, recuperação de ponte e bueiro e os
trabalhos, bem como outros trabalhos e diz não irão parar por causa do início do período
chuvoso. Agradece a toda equipe da Secretaria de Obras pelo apoio e dedicação no
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serviço. Diz que o objetivo dessa secretaria é melhorar cada vez mais para poder atender
melhor a população. Faz a parte o vereador Borrachinha e parabeniza o Secretário de
Obras pela qualidade das obras que estão sendo realizado. Faz a parte a vereadora
Edna do Fernandão e agradece o Secretário de Obras por ter atendido a indicação de
sua autoria solicitando a limpeza e pintura do Cemitério Municipal. Faz a parte o vereador
Irmão Renato e agradece o Secretário de Obras pelo o esforço que tem feito para atender
as indicações dos vereadores. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que é muito
importante colocar a placa com os nomes das pessoas que marcaram a história do
município e foram homenageadas com a denominação de alguns logradouros públicos.
Faz a parte os vereadores António Luiz e Nonato Alves e agradece e parabeniza o
Secretário de Obras pelo trabalho que está sendo feito nessa secretaria e por valorizar
o vereador atendendo suas indicações. Dando continuidade à Sessão o Senhor
Presidente convida a senhora Rosania de Oliveira para fazer uso da palavra, a qual faz
os cumprimentos de rotina e diz que foi no dia 10 de outubro criando na cidade uma
coordenação que representa o hospital do Câncer de Barretos com a missão de apoiar
e encaminhar pacientes que por ventura venha a ser diagnosticado com câncer. Fala
que os pacientes do município eram enviados para outros municípios para então serem
encaminhados tratamento contra o câncer, o que agora poderá ser feito no município e
pede o apoio de todos para os próximos eventos, sendo que o primeiro trabalho da
coordenação é a venda dos kits composto por uma camiseta, um boné e uma mochila e
no dia 26 de novembro terá a caminhada passos que salvam e no dia 03 de fevereiro de
2018 acontecerá o primeiro leilão direito de viver que será realizado na Casa da alegria.
Fala que logo após a realização do leilão será programando a vinda da Carreta Rosa
que realizará vários exames preventivos do câncer. Menciona os nomes dos
participantes da equipe da coordenação e cita alguns dos vários tipos de câncer que
atinge as crianças e adolescentes. Dando continuidade à Sessão o senhor Presidente
convida a senhora Luzimar para fazer uso da palavra, qual faz os cumprimentos de
rotina e agradece ao Poder Legislativo pelo apoio durante a campanha da semana de
educação no trânsito e sorteia uma camiseta da campanha entre os vereadores.
Agradece os comerciantes e ao Secretário de Obras pelo apoio e fala que as leis de
transito é motivo de reclamações, porem com tempo todos percebem que é para o bem-
estar da população. E para constar eu vereador António Luiz Moreira dos Santos, 1°
Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim
e pejos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

{̂ Tl/̂ lJ-̂ r-Antô n i pLuiz Moreira dos Santos 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alencar ^.-M^M^K^^^ , Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves
dos Santos .JB^L 2°.Secretárío. ************
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