
Estado do Pará Página 1 de 3
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 24 DE MAIO DE 2017. ÁS 09:00 HS.

As 09:15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 24 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 Provérbios (7:1) 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 do Requerimento n° 002/2017, de autoria do vereador
Nonato Alves, sendo o mesmo posto em discussão e votação e sendo aprovado
por unanimidade. Leitura da indicação_ n° 032/17, do vereador António Luiz,
sendo a mesma posta em discussão e votação e sendo aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha "Gilmair",
que cumprimenta a todos e discorre sobre a questão da agua na Vila Bela Vita e
diz que estará atento a situação e levará a questão ao Executivo para que seja
resolvido o mais rápido possível. Comenta sobre a saúde e fala que esteve
cobrando do secretário de saúde providencias para normalizar a situação. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que faz os
cumprimentos de rotina e fala que faz parte desta Casa Legislativa com o objetivo
de fazer o melhor para o Município. Discorre sobre a nova gestão e diz que
acredita que a situação irá de normalizar e cada secretaria irá conseguir resolver
seu problema, e acredita que a partir de seis meses de mandato já deu tempo de
organizar tudo. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves que cumprimenta a todos e discorre sobre o festival do abacaxi e
agradece ao prefeito e o Secretário de Obras por ter atendido sua indicação
solicitando a pavimentação asfáltica do espaço Cultural, local onde é realizado a
festa e junto com a pavimentação também foi implantado a iluminação pública.
Fala que apesar de algumas dificuldades da nova gestão muito já foi feito e cita
algumas obras que já foram realizadas. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Irmão Marquinhos que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o
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diretor do hospital, pois está conseguido realizar um bom trabalho apesar das
inúmeras dificuldades que saúde está enfrentando. Agradece o Prefeito Adélio por
se empenhar em atender as indicações dos vereadores. Diz que esteve na
Eletronorte em Belém para tentar resolver a situação dos moradores que ainda
não foram comtemplados com o Programa do Governo Federal Luz para Todos e
onde obteve bom êxito. Comenta sobre o festival do abacaxi e convida a
população para prestigiar essa belíssima festa. Dando seguimento a Sessão faz
uso da palavra o vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza o diretor do hospital pelo seu trabalho. Discorre sobre o Secretario de
Saúde e fala que é preciso se reunir e analisar o que precisa ser mudado, pois
realmente a situação da saúde em nosso Município é crítica. Agradece ao Prefeito
e o Secretário de Obras por ter atendido sua indicação de a colocar de um bueiro
na saída para a Vila Bela Vista. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que cumprimenta a todos e discorre sobre a indicação de sua
autoria e fala que é realmente de extrema urgência proceder com a recuperação
dessa estrada o mais rápido possível, pois a mesma está em péssimas condições
de trafegabilidade e é uma estrada central e a recuperação dessa estrada trará
inúmeros benefícios a população da região e agradece aos colegas vereadores
por terem aprovado tal indicação. Comenta sobre o cadastramento biométrico dos
títulos eleitorais e agradece o Executivo pelo apoio que está dando a equipe que
está realizando esse trabalho e frisa a importância da população está regularizado
seu documento. Discorre sobre o festival do abacaxi e parabeniza a organização
do evento. 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 discorre sobre força de vontade dos
nobres vereadores em ver o desenvolvimento do nosso Município. Fala a
população da Vila Matão que esta Casa sempre esteve se empenhado para
regularizar a situação dos lotes da Vila e diz que essa Casa não irá descansar
enquanto essa situação não for resolvida. Diz que logo após o festival do abacaxi
irá retomar os trabalhos de recuperação de estradas vicinais. Fala que a região
da Grota de Areia não está cadastrado no programa Luiz para Todos então faz o
compromisso de tirar os pontos dessa região para fazer os cadastros, pois todos
tem o direito de ter acesso a energia elétrica. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo do Projeto de lei n°
472/17, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade. Discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo do
Projeto de lei n° 473/17, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, e obtendo
aprovação unanime. Discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo do
Projeto de lei n° 474/17, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em primeiro turno,
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artigo por artigo do Projeto de lei n° 475/17, o qual dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em
primeiro turno, artigo por artigo do Projeto de lei n° 476/17, o qual dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 34 (dez horas trinta e quatro minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 25 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 mim e pelps demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, .J^^^-^ , António Luiz Moreira dos Santos 1°. Secretário,
Vereador RenatoFereira de Alencar
Raimundo Nonato Alves dos Santos

Presidente. Vereador
2°.Secretário.
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