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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 23 DE NOVEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 23 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 pela vereadora EDNA MARIA CANUTO DE SÁ 1a

Secretária, em exercício e a vereadora ROSENI BRITO SOUZA, 2a Secretária, em
exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, o qual constatou a presença de oito 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 (128:1)
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 das indicações n° 072/2017
e 073/2017, as quais foram postas em discussão e logo após serem discutidas pelos
vereadores, foram colocadas em votação e sendo aprovadas por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador José Maria, o qual faz os cumprimentos de rotina e
comenta sobre sua última viagem a Belém, juntamente com os colegas vereadores
Nonato Alves e Edna do Fernandão e o Prefeito Adélio dos Santos na oportunidade
esteve com o Deputado Estadual Miro Sanova e o Giovanni Cueiros, na secretaria da
SEDAP, onde receberam a notícia que o Município irá receber um trator agrícola até no
máximo dia 20 de dezembro essa trator chegará no Município. Diz que foi feito uma
emenda no valor de 300.000,00 (trezentos mil reais) através do Deputado Giovanni
Gueiros em 2015 de uma quadra poliesportiva para o Distrito de Bela Vista foi liberado
parte do valor para iniciar com os trabalhos de construção dessa quadra. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e parabeniza os trabalhos dos colegas vereadores José
Maria e Piquena Vital, pois com pouco tempo de mandato conseguiram trazer recursos
pa"ra o Município, principalmente na área da agricultura. Volta a fazer uso da palavra o
vereador José Maria e diz que também será entregue até o dia 20 de dezembro 1.000,00
(mil) mudas de bananas para a Secretaria de Agricultura. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza os colegas vereadores José Maria e Piquena Vital pelas as conquistas das
emendas parlamentares. Discorre sobre a indicação de sua autoria solicitando
iluminação publica e fala que esse serviço é de extrema importância na segurança da
população. Comenta sobre as estradas vicinais e fala que os trabalhos em recuperação
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de estradas não irá parar com início das chuvas. Dando continuidade à Sessão faz uso
da palavra o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre
a questão de iluminação pública e fala que apesar de ter tido melhoras ainda há muito a
ser feito, pois esse é um dinheiro dos cidadãos, visto que pagam por esse serviço.
Agradece aos colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria
solicitando a recuperação de um bueiro na estrada vicinal marta Azul. Fala que o
fornecedor das manilhas não está conseguindo entregar a quantidade que o Município
precisa e o Secretário de obras está vendo a possibilidade de encontrar outro fornecedor.
Diz que outro problema da iluminação pública é o morador da zona rural, pois pagam por
um serviço que não usufrui. 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 fala da importância de fazer ais quebra- molas
devidamente sinalizados, pois acredita que isso irá ajudar a dininuir o Índice de
acidentes. Diz que o Deputado Estadual Zé Geraldo irá alocar 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) de emendas parlamentares para pavimentação asfaltíca para o Distrito
de bela Vista. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão do Projeto de Decreto
legislativco n° 001/2017, que dispõe sobre a concessão de titulo de cidadão honorário
ao senhor Edivan da Silva Mourão, logo apôs ser discutido pelos vereadores o mesmo
foi posto em votação única secreta e obtendo aprovação unanime. Discussão do
Projeto de Decreto legislativco n° 002/2017, que dispõe sobre a concessão de titulo de
cidadã honorária a senhora Gercionita Rosa de Oliveira, o qual a apôs ser discutido pelos
vereadores foi posto em votação única secreta e obtendo aprovação unanime. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 10:28 (dez horas e vinte e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 24 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido
o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor José de Fátima Carvalho o
qual cumprimenta a todos e fala que a população florestense passa por uma dificuldade
grande de vender a sua lavoura de abacaxi e não receber e pede a essa Casa de Leis,
a população e o Poder Executivo que se unam para encontrar uma maneira legal de para
a venda do abacaxi afim de evitar prejuízo a população. Diz que quando pega uma causa
não desiste até ser resolvido. Pede aos vereadores que elaborem leis para disciplinar o
comercio do abacaxi, pois acredita que essa é a melhor forma de sanar esse problema
e agradece a Câmara pela oportunidade e acolhimento. Faz a parte a vereador Edna do
Fernandão e fala que essa também é uma preocupação sua, pois o Município fica
totalmente vulnerável as pessoas de má fé. Diz que acredita que um meio para resolver
esse problema são as cooperativas, pois os produtores vendem sus produtos e não tem
nenhum documento que comprova a negociação e parabeniza o senhor José de Fátima
por essa crítica construtiva. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e parabeniza o senhor
José de Fátima pela iniciativa e diz que ele não está sozinho nessa luta, pois tem o apoio
da população e desta Casa de leis. Faz a parte o vereador irmão Renato e diz que a
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Câmara está à disposição para tentar resolver esse problema. Fala que além das
cooperativas acredita que seria de grande ajudar o Poder Executivo adquirir um box em
Anápolis para a vendo do abacaxi, pois assim os produtores de abacaxi não irão precisar
dos atravessadores para a vendo do seu produto e parabeniza o senhor José de Fátima
pela iniciativa. Volta a fazer uso da palavra o senhor José de Fátima e sugere que seja
feito um cadastro desses atravessadores de abacaxi na Prefeito para que se porventura
venha a acontecer de algum comprar e não pagar o jurídico da Prefeitura abrir um
processo contra tal pessoa. Faz a parte o vereador Borrachinha e parabeniza o senhor
José de Fátima pela atitude e fala esse assunto é de interesse da população e os
vereadores precisa se unir para tentar resolver essa situação. Diz que acredita que uma
saída é o comprador de abacaxi ter CNPJ para efetuar sua compra, pois até mesmo
pessoas que te o nome sujo compra abacaxi no Município. Faz a parte a vereadora
Piquena Vital e fala que o senhor José de Fátima não está sozinho nessa luta e se coloca
à disposição para fazer o melhor para a população. E para constar eu vereadora Edna
Maria Canuto de Sá, 1a Secretária, lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por n>>five. pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereadora, //vp. Edna Maria Canuto de Sá 1a. Secretária, em
exercício, Vereador Renato Pereira de Alencar (^Jjj^^Tj Presidente,

2aVereadora Roseni Brito Souza Secretária, em exercício.
**********************
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