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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 23 DE MAIO DE 2017. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 de maio 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 (60:1) 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. Leitura da
Resolução n° 12.091 -TCM. Leitura dos pareceres da comissão de legislação, justiça e
redação, apresentados aos projetos de lei 472/17, 473/17, 474/17, 475/17 e 476/17,
sendo todos postos em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade.
Leitura dos pareceres da comissão de obras, serviços públicos e outras atividades,
apresentados aos projetos de lei 472/17, 473/17, 474/17, 475/17 e 476/17, sendo todos
postos em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura das
indicações n° 030/17 e 031/17, do vereador Gilmair da Cruz Siqueira, sendo ambas
postas em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Gilmair Siqueira, "Borrachinha", o qual faz os cumprimentos
de rotina e diz que a população da região da Travessão vem passando por dificuldades
em questão de estradas vicinais e bueiros e por isso procurou o Prefeito e o Secretário
de Obras e foi informado que na semana seguinte ao festival do abacaxi irá começara
realizar os trabalhos de recuperação de estradas vicinais e bueiros na localidade.
Comenta que a população da região da Grota de Lama, Juassama e Escolinha que
estavam preocupados porque as estradas estavam sendo raspadas, porém não estavam
sendo colocado os bueiros e com poucas chuvas que deu as estradas já estavam
cortando e diz que foi informado que o Executivo irá proceder o mais rápido possível com
a colocação dos bueiros. Fala que os moradores das casa populares estão sem agua e
que irá tentar resolver essa situação ainda hoje. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o problema que esteve na Creche Municipal, onde ocorreu de inúmeras
crianças doentes e a população reclamando da péssima qualidade da agua da creche,
que tinha mal odor. Diz que por três dias consecutivos esteve no hospital para
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acompanhara situação das crianças que estavam internadas. Diz que em sua opinião é
necessário fazer um trabalho preventivo em todas as escolas que que isso não venha a
acontecer novamente. Comenta sobre o discurso do colega vereador Borrachinha sobre
a questão da agua nas casa populares e fala que deveria furar mais um poço para
atender a demanda daqueles moradores, pois a são muitas casas e um poço é
insuficiente para atender a demanda. Fala que o Setor Sul está em uma situação
semelhante e no início do ano fez um indicação solicitando ao Executivo para proceder
com a perfuração de um poço semi-artesiano, pois a situação é realmente critica,
principalmente na época do verão. Discorre sobre o festival do abacaxi e convida a
população para participa dessa belíssima festa que é do produtor rural. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina
e diz que é muito importante a transmissão da sessão pela rádio para que a população
possa ter conhecimento dos trabalhos dos vereadores. Diz que fez uma visita a Vila
Matão e prometeu aos moradores da região que lutaria para que quando fosse no
período do festejo a Vila estaria iluminada e agradece ao Executivo por ter atendido o
seu pedindo de proceder com a recuperação da iluminação pública da referida vila.
Discorre sobre o festival do abacaxi e convida a todos para participarem do festival do
abacaxi. Parabeniza o Secretário de Obras pelo trabalho que está sendo realizado no
Município, bem como o Secretário de Educação. Pede ao pessoal responsável pra
proceder com a iluminação publica do Setor Sul e da Vila Escolinha. 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
como filho de Floresta e representante do povo tem como objetivo sempre se empenhar
em prol da população. Discorre sobre o festival do abacaxi que é uma festa do produtor
rural e deve ser valorizada e parabeniza o Prefeito Adélio pela organização da festa que
valorizou todas as religiões. Pede aos motoristas mais atenção nas estradas no período
a festa, para evitar acidentes. Diz que a Câmara é formada por onze vereadores que
estão empenhados pelo melhor pelo Município. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 09:48 (nove horas quarenta
e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24 de maio
do corrente ano, no horário regimental. 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 mjrae pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, .̂ /̂y P^--,Antônio Luiz Moreira dos Santos 1°. Secretário, Vereador
Renato PereirãTHe/VJiêTicãr^^^/lpfc^^ . Presidente, Vereador Raimundo Nonato
Alves dos Santos ^Míj^ 2°.Secretário. ********************************************
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