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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 27 DE JUNHO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 05: 15 hs (dez horas e quinze minutos) do dia 27 de junho 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, em
exercício do vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS, auxiliado pelo
vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício
e a vereadora ROSENI BRITO SOUSA, 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 (125:1)
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 Projeto de Lei n° 479/2017,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços públicos e
outras atividades. Leitura do Projeto de Lei n° 481/2017, que dispõe sobre alienação
de bem imóvel, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de legislação,
justiça e redação e comissão de obras serviços públicos e outras atividades. Leitura
do Projeto de Lei n° 001/2017, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração
dos servidores da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual foi
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador "Gilmair da Cruz, Borrachinha", o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que recentemente esteve em Belém em busca de
recursos para o Município. Agradece ao Secretário de Obras e o Prefeito Adélio por
ter atendido a indicação de sua autoria pedindo a recuperação de alguns bueiros e
uma ponte na região da Travessão. Discorre sobre iluminação pública e diz que a
situação está precária, o que facilita a ação de marginais e pede que a situação
seja resolvida o mais rápido possível. Comenta sobre o transito em nosso Município
e diz que a despesa na saúde é grande devido ao grande números de negligencias
e em sua opinição a mudança precisa começar de casa, pois vidas estão em jogo.
Diz que está em um projeto de conscientização e educação no transito, juntamente
com o Jorge Assunção, onde será realizado palestras em escolas entre outros
formas de conscientização. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato
Alves, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre o discurso do colega
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vereador Borrachinha e diz que temos a obrigação de usar capacete e sinto de
segurança não por causa da fiscalização, mais sim por causa de nossa própria
segurança. Fala da importância de trabalhar a conscientização, pois devemos
respeitar não apenas as leis de transito, mas também a nossa vida e a vida de
outras pessoas, além de gera um gasto muito grande na saúde pública. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que
cumprimenta a todos e agradece o Prefeito Adélio e o Secretário de Obras por ter
resolvido a questão de agua na Vila Tabuleiro. Fala que irá conversar com o Prefeito
e o senhor Edson para ver se consegue perfurar um poço semi-artesiano na Vila
Piaçaba. Discorre sobre o grande índice de acidentes de transito no Município e diz
que o Poder Executivo precisa fazer o seu papel, com educação de transito,
sinalização e assim por diante. O próximo a usara palavra é o vereador Alécio
Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a saúde pública e fala
que as dificuldades são grandes e os recursos são limitados. Diz que o município
de Florestado Araguaia está tendo uma dificuldade muito grande em conseguir
atendimento no Hospital Regional de Redenção e que o município de Redenção
está sendo favorecida, o que é injusto, pois o hospital é para todo a região, mais
acredita que com o agendamento sendo feito na SESPA iremos ter mudanças
nesse sentido. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador José Maria, que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobreo grande número de acidentes de
transito que tem ocorrido na cidade e diz que como representantes do município
devemos tomar as devidas providencias o mais rápido possível. Discorre sobrea
saúde pública e fala que os parlamentares precisam se empenhar em conseguir
mais ambulâncias para o município, visto que temos apenas uma ambulância que
como era de se esperar é insuficiente para atender a demanda. Em seguida o
senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo
a fazer uso da palavra, o vereador António Luiz, faz os cumprimentos de rotina e
fala que todos os parlamentares desta Casa tem se empenhado em prol do bem do
município. Comenta sobre a saúde pública e diz que a situação crítica em todo o
País. Fala que recentemente sofreu uma fatalidade com seu neto que quebrou o
braço e agradece o hospital de Arapoema pelo ótimo atendido que recebeu.
Parabeniza o senhor Aquino pela coragem em assumira Secretaria de Saúde, visto
que é uma Secretaria com bastante problemas. Discorre sobre o segurança pública
e diz que a situação é realmente muito preocupante, pois é grande o número de
assaltos e diz que é preciso tomar providencias o mais rápido possível. Faz a parte
o vereador Gilmair Siqueira, Borrachinha e faz um requerimento verbal, para o
senhor Jorge Assunção fazer uso da palavra. Em seguida o senhor Presidente
coloca votação o requerimento do vereador Gilmair Siqueira, Borrachinha, o qual é
aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 25 (dez horas e quarenta minutos), e
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convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 28 de junho do corrente
ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
convida o senhor Jorge Assunção, para falar sobre educação de transito, o qual
cumprimenta a todos e diz que faz parte de um grupo de ciclismo que realiza um
evento uma vez por ano e todo ano o evento tem um tema e esse ano o tema será
educação de transito e solicita o apoio de todos para a realização do referido
projeto. Fala da importância em dar o exemplo em obedecer as leis de transito. 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 pelos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, ^fjjj$)^
Raimundo Nonato Alves dos Santos^L Secretário, em exercícioT^ereador
António Luiz Moreira dos Santos JÍ*tâtâP\^~ , Presidente, em exercício,
Vereadora Roseni Brito sousa &*-^fàjUi$í* 2a.Secretária, em exercício.
************************************
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