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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2017, ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 12 de dezembro 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 ANTÓNIO LUIZ
MORREIRA DOS SANTOS, em exercício, auxiliado pela vereador RAIMUNDO
NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício 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 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 (102:1) 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 dos
Projeto de Lei n° 490/2017, 491/2017, 492/2017, 493/2017, 494/2017, 495/2017,
496/2017, 497/2017 e 498/2017, que dispõem sobre alienação de bem imóvel, sendo
todos encaminhados para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de
obras, serviços públicos e outras atividades. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereador
Nonato Alves, que cumprimenta a todos e agradece ao Secretário de Obras Chê e o
Prefeito Adélio pelo bom trabalho que está sendo realizado no Município. Diz que essa
semana foi concluída a primeira ponte de concreto no Município e espera essa ponte
seja apena o começo e sirva de exemplo, visto que é uma ponte de excelente qualidade.
Agradece ao Poder por algumas obras que foram e estão sendo realizadas no Município.
O próximo a fazer uso é o vereador Borrachin.ha, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece aos colegas vereadores pela aprovação de uma indicação solicitando a
recuperação de um bueiro na região da Mata Azul e fala que apesar da demanda do
Município em recuperação de bueiros ser grande o Secretário de Obras tem se
empenhado em atender tal demanda. Discorre sobre a grande necessidade da Celpa ter
um escritório no Município para fazer o atendimento à população, pois todos os
atendimentos são feitos em Redenção. 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 comenta sobre a construção da
ponte sobre o córrego São Vicente, no Lote 41 e agradece o Gestor e ao Secrartio de
Obras por essa obra, pois a mesma é de boa qualidade. Fala que o Secretario de Obras
é dedicado ao seu serviço e isso reflete nos trabalhos realizados. Diz que as pontes de
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concreto apesar de ter custo mais elevado fica mais em conta, pois dura por muitos anos.
Diz que o País está passando por uma crise que está refletindo em nosso Município,
mais acredita que dias melhores virão. Discorre sobre alguns bueiros que estão
precisando serem recuperados e pede ao Secretario de obras que proceda com a
recuração dos mesmos. 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 13 de dezembro do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos, 1°
Secretário, em exercício 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, ^&KL Raimundo Nonato Alves dos Santos 1°. Secretário, em
exercício, Vereador António Luiz Moreira dos Santos ffxj^CL^rr-T^res i d e n te ,
em exercício, Vereadora Edna Maria Canuto de Sá r)Q 2a Secretária, em
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