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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CAWIARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-
DATA: 11 DE JUNHO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 11 de junho de 2018, 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 MARCOS DOS REIS ROCHA 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
dos onze 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 a segunda sectetária que fizesse a leitura de um trecho
bíblico sendo lido Salmos (121.1) declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110
do Regimento Interno, continuando solicitou cio 1U Secretário a leitura das matérias
constantes do EXPEDIENTE: após lida a ata da sessão anterior, a mesma foi posta em
discussão votação e em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei n°
510/2018, que autoriza abertura de credito especial, logo após é encaminhado para a
comissão de finanças e orçamentos. Leitura dos requerimentos n° 002/2018 e n° 003/2018,
sendo ambas postas em discussão e votação e obtendo aprovados por unanimidade.
Leitura da Moção n° 001/2018. O senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro
Secretario, em seguida faz a entrega da Moção n° 001/2018, aos homenageados. Dando
seguimento a Sessão o senhor Presidente convida o Coronel Paulo Daniel para fazer os
agradecimentos, o qual cumprimenta a todos e agradece a esta Casa de leis peio
reconhecimento dos trabalhos prestados pelos Policiais Militares aos cidadãos Florestenses.
TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos
de rotina e parabeniza o Presidente da Câmara pela iniciativa de homenagear os policias
militares, pois são pessoas pelas quais devemos nossa segurança e que o número de
policias do município não é suficiente para atende; sua demanda e solicita ao Comandante
Paulo Daniel que aumente o número de efetivos. Comenta sobre sua última viagem a Belém
e na oportunidade este na Eletronorte, onde obteve algumas informações sobre o Programa
Luz para Todos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza os policiais militares pelu excelente trabalho prestado
a população Florestense. Fala que tem trabalhado em união com o Poder Executivo com o
objetivo de buscar melhorias para a população. Fala que o Município de Floresta do Araguaia
tem crescido em população e devido o cultivo do abacaxi que airai pessoas e por isso precisa
do apoio das autoridades superiores afim melhorar sua infraestrutura. Dando continuidade
à Sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e
comenta sobre a final do campeonato Municipal e parabeniza o diretor de esportes pela
organização do evento, os times que jogaram e o Prefeito pelo apoio ao evento. Fala que
ontem o Senador Paulo Rocha esteve em nossa cidade lançado sua prè-candidatura ao
Governo do Estado, do deputado federal Zé Geraldo :io senado e juntamente com eles
estavam o deputado Airton Faíeiro e o deputado Dirueu Tem Caten. Agradece o Poder
Executivo pelos trabalhos que estão sendo realizados em recuperação oe estrada vicinal na
região do Tabuleiro. Diz que todos os parlamentares desta Casa de Leis têm cobrado da



** Estado do Pará Há^na 2 de 3
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

Eletronorte a continuidade das obas de implantação de energia etétrica do programa Luz
para Todos. O próximo a fazer uso da palavra è o vereador Nonato Alves, o qual faz os
cumprimentos de rotina e fala que a homenagem feita aos policiais militares, pois diante da
violência e criminalidade em que se encontra o País são verdadeiros guerreiros. Fala que
para que os policias militares prestarem um bom serviço e necessário o Executivo entre com
sua contrapartida e parabeniza o Prefeito Adéno dos Santos por cumprir com sua
responsabilidade. Pede ao Comandante Regional da Policia Militar o senhor Paulo Daniel
que destine um posto policial par a Vila Bom Jesus l, pois a referida vila está à mercê dos
marginais, o que tem deixando a população muito preocupada com a segurança. Dando
seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta
a todos e parabeniza os policias militares pelo trabalno realizado durante o festival do
abacaxi. Discorre sobre sua viagem Belém e tala que ficou triste com a notícia que o
coordenado da Eletronorte, que o Programa Luz para Todos irá atender apenas aqueles
moradores estiverem até a distância de três famílias para cada cinco quilómetros de rede.
Fala que em breve o Município irá receber dois veículos que são emenda parlamentares que
conseguiu com o deputado do seu partido. Parabeniza o Prefeito Adélio por frequentemente
está participando das Sessões Ordinárias desta Casa cie Leis. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece os
colegas vereadores pela aprovação do requerimento de sua autoria soliciiando a realização
de urna audiência pública com a Celpa e o Ministério Púolico paia discutir assuntos
relacionados a melhoria do fornecimento da energia elétrica do Município Diz que está à
disposição da população para ajudar no que for possível. Dando continuidade à Sessão faz
uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza o Comando da Polícia Militar de Floresta, pois apesar das dificuldades tem
desenvolvido um bom trabalho e parabeniza o Presidente desta Casa de Leis pela
homenagem feitas aos Policias Militares. A próxima afazer uso da palavra é a vereadora
Piquena Vital, a qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o colega vereador irmão
Renato pela iniciativa de fazer urna homenagem aos Policia Militares e diz que esses policias
são realmente dignos de tal honraria, pois são guerreiros que lutam pela segurança dos
cidadãos de bem. Dando continuidade á Sessão faz uso da palavra o vereador José Maria,
o qual cumprimenta a todos e agradece o Comandante o senhor Paulo Daniel pelo trabalho
que os Policias Militares feto feno no Município e ao Presidente desta Casa pela iniciativa
da homenagem. 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 e agradece o Prefeito Adélio dos Santos pelo apoio que sempre tem
demonstrado aos Policias, bem como os Policias Militares pela dedicação no seu trabalho,
sempre defendendo as pessoas de bern, exercendo seu trabalno com justiça e seriedade.
Fala que tem conhecimento das dificuldades que os Policias enfrentam no seu trabalho e
muitas vezes não tem o reconhecimento que merecem. Fala que a demanda do Município é
muito grande e para melhorar o efetivo deveria aumentar peio i nenos mais quinze polícias e
quatro viaturas. ORDEM DO DIA Iniciando com a discussão em segundo turno, de forma
global, o Projeto de Lei n° 507/2018, que cria a Coordenacioria Municipal de Proteção e
Defesa Civil - COMPDEC-FA, o Fundo Municipal de Proíeção e Defesa Civil - FUNPDEC -
FA, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - CONMPDEC - FA e revoga a Lei
Municipal n° 183/2009, que cria a COMDEC, o qual após as devidas analises pelas
lideranças, foi colocado em votarão em segundo turno, de íunno global do artigo 1° ao 28 e
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aprovado por unanimidade. Discussão em segundo turno, de forma global, o Projeto de
Lei n° 001/2018/CMFA, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores da
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual após as devidas analises pelas
lideranças, foi colocado em votação em segundo turno, de forma global do artigo 1° ao 5° e
aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11: 40 (onze horas e vinte e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 1tí de junho do corrente ano, no
horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o Prefeito
Adélio dos Santos para fazer uso da palavra, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz
que se sente parte da família Câmara, pois fez parte da mesma durante oito anos e tem um
carinho muito grande por esta Casa de Leis. Agradece o vereador Lázaro Purcino pela
compreensão que teve em esperar passar o festival do abacaxi e a greve dos caminhoneiros
para que os serviços em recuperação de estrada vicinal fossem realizados na região do
Tabuleiro. Manifesta satisfação pela realização do campeonato de futebol que aconteceu no
Município. Em nome do Comandante Geral de Conceição do Araguaia o senhor Paulo Daniel
parabeniza e agradece a todos os policiais que tem desenvolvido um excelente trabalho no
Município. Pede ao Comandante Geral o senhor Paulo Daniel que destine pelo menos dois
policias para a Vila Bom Jesus l e faz o compromisso de providenciar um alojamento para
esses policias. Faz a parte o vereador Nonato Alves e fala que o único posto de gasolina
está preste a fechar devido ao grande índice de assalto. E para constar eu vereador Marcos
dos Reis Rocha, j* Secretário lavrei e assino a presente Ata que se achada conforme vai
assinada por mím eApelos demais membros da Mesa Diíetora da Câmara Municipal,
Vereador _ _-x^j^-\C.,ft4aic_os dos Reis Rocha 1°. Secretário, Vereador Renato
Pereira de Alencar ,< Áj/flhyy y -•' • Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos
Santos Jffifffé^ 2°. Secretário. ^*"^*************************«*«*******1"***************_^»
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