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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 28 DE JUNHO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 05:15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 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 do vereador
RENATO PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador RAIMUNDO NONATO
ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício e o vereador LÁZARO
PURCINO DA SILVA, 2° Secretário, 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 (91:1-3) 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 dos pareceres da comissão de legislação, justiça e redação,
apresentados aos Projetos de Lei n° 479/2017 e 481/2017, que dispõem sobre
alienação de bem imóvel, sendo os mesmos posto em discussão e votação e
obtendo aprovação unânime. Leitura do parecer da comissão de legislação,
justiça e redação, apresentado ao projeto de lei n° 001/2017/CMFA, sendo o
mesmo colocado em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Leitura
dos pareceres da comissão de obras, serviços públicos e outras ativídades,
apresentados aos Projetos de Lei n° 479/2017 e 481/2017, que dispõem sobre
alienação de bem imóvel, sendo ambos postos em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos,
o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre sua viagem a Belém, onde
esteve em busca de recursos para o Município. Diz que como representantes do
povo temos a obrigação de fiscalizar o dinheiro público. Parabeniza o Prefeito
Adélio, pelo trabalho que vem realizando, sempre buscando melhorias para
Floresta do Araguaia. Agradece o Secretário de Obras por ter atendido as
indicações de sua autoria. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que cumprimenta a todos e comenta sobre um projeto do Deputado
Dirceu Ten Caten, para colocar o festival do abacaxi como património do cultural
do Estado do Pará e acredita que isso será um avanço grande para nossa cidade
e agradece e parabeniza o Deputado Dirceu pela iniciativa, bem como pela a
estadualização da estrada vicinal que vai para a Vila Bela Vista, pois isso é o
primeiro passo para a referida estrada ser asfaltada. Parabeniza o departamento
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de esporte pela a organização do campeonato municipal de futebol. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Gilmair, Borrachinha, que faz os cumprimentos
de rotina e parabeniza o Secretário de Saúde pela determinação em realizar em
bom trabalho. Agradece o responsável pela iluminação pública por ter atendido seu
pedido e ter recuperação a iluminação publica de uma rua que estava totalmente
as escuras. Discorre sobre o transito do Município e fala que o índice de acidentes
é muito grande e em vista disso todos dêem se empenhar em melhorar essa
situação. Fala que está com alguns projetos nesse sentido e pede o apoio dos
nobres colegas vereadores. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o
vereador Joaquim Fiscal, que cumprimenta a todos e discorre sobre o transito do
município e diz que o Executivo deve tomar providencias o mais rápido possível,
em colocação de quebra-molas e iluminação pública, pois as ruas mal iluminadas
e sem quebra-molas facilita para a aumenta o índice de acidentes. Parabeniza o
Secretário de Obras pelo trabalho que estar realizando frente a Secretaria, bem
como os demais Secretários que tem se empenhado em realizar um bom trabalho.
Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que
cumprimenta a todos e manifesta satisfação por fazer parte desta Casa. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de
rotina e diz que a tão almejada ponte do Gorgulho já começou a fazer o
acampamento para acolher os trabalhadores que irão realizar sua recuperação.
Fala que o carro coletor de lixo de Floresta do Araguaia em breve será entregue ao
Município. Comenta sobreo transito e diz que o DETRAN nunca veio fazer a parte
educativa que prometeu e pede aos colegas vereadores que realmente se
empenhem em resolver essa situação. Fala que foi feito uma proposta de
municipalizar o trânsito e que deve-se saber a opinião da população quanto a isso.
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 discorre sobre sua viagem a Belém, onde esteve
buscando emenda parlamenta para o município e diz que teve bom êxito em sua
viagem e cita algumas emendas que conseguiu. Discorres sobre o transito do
Município e fala que municipalizar o transito é de extrema importância para diminuir
o índice de acidentes. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação em
primeiro turno, artigo por artigo, o projeto de lei n° 479/2017, que dispõem sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Discussão
e votação em primeiro turno, artigo por artigo, o projeto de lei n° 481/2017, que
dispõem sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação e sendo
aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno, artigo por
artigo o projeto de lei n° 001/2017/CMFA, que dispõe sobre a revisão geral da
renumeração dos servidores da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual
foi posto em votação e obtendo aprovação unânime. E não havendo mais nada a
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tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 21 (dez
horas e vinte e um minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 29 de junho do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereador Raimundo Nonato Alves 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, ffiMíL-
Raimundo Nonato Alves dos SarrtosvlVSecretário, em exercícios*Vereador
Renato Pereira d^f^ncair^'^^^^' , Presidente, Vereadora Lázaro
Pu rei n o da Silva ,%^gL iZ^ecretário. ************************************
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