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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 21 de novembro 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 a vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ, 2a Secretária, em
exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, o qual constatou a presença de sete 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) 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 Lei n° 489/2017, que dispõe sobre o Orçamento
para 2018, o qual foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Leitura
do parecer da comissão de legislação, justiça e redação apresentado ao Projeto de
Decreto Legislativo n° 001/2017, sendo o mesmo posto em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão de legislação, justiça e
redação apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2017, sendo o mesmo
posto em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e fala que o recurso para a
pavimentação asfáltica de 1,5 Km da rua Adolfo Lima, emenda parlamentar da deputada
federal Julia Marinho saiu da clausula suspensiva da Caixa Económica e agora é
proceder com o processo de licitação para que a obra seja realizada. Diz que o Gestor
está tentando conseguir recurso para pavimentação asfáltica de 10 Km e se esse
benefício realmente sair trará inúmeros benefícios para a população. A próxima a fazer
uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre o discurso do colega vereador Alécio Pessoa e diz que ficou muito feliz
com a notícia da liberação do recursos para a pavimentação asfáltica da rua Adolfo Lima,
pois essa foi a primeira rua do município e merece atenção especial. Comenta sobre a
campanha da semana da saúde visual que ocorreu no município e diz que esteve
conversando com algumas pessoas que pegaram o óculos e as mesmas se mostraram
satisfeitas com o resultado desse trabalho. Fala que esse ano foi difícil, porem obteve
várias vitorias e passa a relata-las. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra ao
vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e diz que nessa semana recebeu
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uma ligação do Deputado Federal Arnaldo Jordy, onde o mesmo lhe deu a notícia que
eleja alocou no orçamento para 2018 recursos para pavimentação asfáltica de 2KM para
o Distrito de Bela Vista. Fala que participou de uma reunião no Distrito de Bela Vista
com o Deputado Federal Zé Geraldo, o Deputado Estadual Dirceu Ten Caten e o
Deputado Airton Faleiro, onde na oportunidade relatou a necessidade de proceder com
a pavimentação asfáltica da referida localidade, visto a que a mesma possui uma poeira
intensa. Comenta sobre o projeto do poder Executivo de proceder com a pavimentação
asfáltica de 10 Km na cidade e diz que esse projeto trará grande benefício a sociedade.
Discorre sobre a questão de agua da Vila São Brás e diz que juntamente com a
vereadora Edna do Fernandão lutou para que fosse perfurado um poço artesiano na
referida e manifesta satisfação, pois cumpriu com seu objetivo. 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 discorre sobre sua
ultima viagem a Belém, onde esteve em busa de benificios para o município de Floresta
do Araguaia e na opotunidade participou de uma reunião na Eletronorte visando incluir
algumas famílias que não foram beneficiadoas pelo programa luz para todos. Comenta
sobre a vinda do Deputado Federal Zé Geraldo, o Deputado Estadual Dirceu Ten Caten
e o Deputado Airton Faleiro no Distrito de Bela Vista, onde foi feito a proposta de
2.000.000,00 (dois milhões de reais), para a pavimentação asfáltica do referido Distrito.
Diz que o Distrito de Bela Vista precisa de uma atenção especial, pois é divisa entre dois
Estados e oitenta por cento da produção de abacaxi passa por ele e como é do
conhecimento de todos a cultura do abacaxi é o eixo principal do município. Diz que
depois do assalto que acorreu no BANPARÁ a agencia ficou totalmente destruída, sem
condições de funcionar, em vista disso Esta Casa precisa se unir e conversar com o vice-
Governador, o Prefeito no sentido de dar suporte cedendo um local apropriado para o
seu funcionamento, até a ser concluída a reforma do mesmo, pois este é o único banco
que consegue atender a demanda do município. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:25 (dez horas e vinte e
cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 22 de
novembro 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 ppj mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, £\jj£^^ dos Santos 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereir
Maria Canuto de Sá

lenca Presidente, Vereadora Edna
2a.Secretária, em exercício. ************
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