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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 04 DE DEZEMBRO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09 : 15 (nove horas) do dia 04 de dezembro 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, 2a Secretário, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de 09 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 Secretário que
fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Mateus (5:7-8) 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 votação e em seguida aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos que faz os
cumprimentos de rotina e deixa o seu mandato à disposição, diz que irá fazer o que for
preciso para buscar melhorias para o nosso Município, fala que como vereador vai
continuar buscando recursos e emenda parlamentar para o município. Fala sobre a
reunião que esteve com o secretário Aquino há poucas horas atrás, e parabeniza o
secretário pelo seu esclarecimento e pe!a transparência que tem demonstrado. Deixa o
espaço aberto caso aígum dos secretários queiram esclarecer as dificuldade e dúvidas
do seu trabalho aqui nessa Casa de Lei. Discorre sobre sua preocupação com a folha
de pagamento e espera que o Prefeito consiga pagar todos os funcionários nesse final
de ano. O próximo a fazer uso da palavra e o vereador Lázaro Purcino que faz os
cumprimentos de rotina e diz que alguma pessoa chegou até ele para lamentar sobre
as dispensas que tiveram do trabalho, e que o deixou triste com esse acontecido, pois
devido à crise que passa o nosso Pais, um salário e de grande importância para cada
família. Fala sobre a reunião com o secretário Aquino e que ele esclareceu que a
situação é difícil e espera que para o ano que vem as coisas possam melhorar. Fala
sobre a sua preocupação com os alunos da vila Bom Jesus II, pois o ônibus que
pegavam os alunos para levar para a escola o proprietário do veículo buscou por não
estar recebendo o pagamento em dia. E diz que entrou em contato com o secretário de
educação, e espera que seja resolvido esse problema. O próximo a fazer uso da
palavra e o vereador Renato que faz os cumprimentos de rotina e agradece ao
secretário Aquino pelo comparecimento até essa Casa para prestar esclarecimentos
aos vereadores. Parabeniza o secretário de Obras pelas indicações que têm atendido e
que vem tentando suprir a necessidade da sociedade, discorre sobre a sua
preocupação quanto ao corte de alguns repasses do Município, e devido esse
acontecido tem muitas pessoas que perderam o seu serviço e que está muito difícil
para nossa população. Fala que o Poder Executivo e os Vereadores devem se unir
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para tentar resolver essa questão e sugere que todos os vereadores juntamente com o
prefeito venham buscar firmas e empresas para nosso município para gerar mais
oportunidades de emprego para as famílias, pois o nosso município tem capacidade de
melhorar e superar essa crise. E diz que tem que buscar uma saída para ajudar o povo
do nosso Município. Faz parte o vereador Marquinhos e diz que é importante quando o
Gestor se preocupa com a população, e corre atrás para tentar resolver a situação.
Concorda com o vereador Renato em trazer empresas, para o município, pois com isso
ajudaria a resolver essa situação de crise que tem passado o nosso município, e que
trazendo essas empresas vai gerar até mais renda para o município com pagamento
de impostos das empresas. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei n° 514/2018, que autoriza o Poder Executivo a
alienar bem imóvel de seu património, o qual foi colocado em votação em segundo
turno, de forma global e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:27 (dez horas e
vinte e sete minutos), e convoca os vereadores para próxima sessão ordinária dia 05
de dezembro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada po$i|fiirt| e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador siãJEEgjqj^: ^, Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Renato Pereira de Alencar <^í^fr^9^> , Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves 2a. Secretário. ***********************
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-XX-X-X-X-
x-x-x-x-x-x-x-x

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51


