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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2017. ÁS 09:12 HS.

As 09: 12 hs (nove horas e doze 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, RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pela vereador ANTÓNIO LUIZ MORREIRA DOS
SANTOS 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 ao segundo
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (10:1)
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 do Projeto de Lei n°
499/2017, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços públicos e outras
atividades. Leitura da indicação n° 074/2017, de autoria da vereadora Edna do
Fernandão, a qual logo após ser discutida pelos vereadores foi colocada em votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura das emendas modificativas n° 001/2017,
002/2017 e 003/2017, apresentadas ao Projeto de lei n° 484/2017, que cria no Município
de Floresta do Araguaia o Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal
e vegetal destinados ao consumo humano, a qual logo após serem discutidas pelos
vereadores, foram postas em votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do
parecer da comissão de legislação, justiça e redação, apresentado ao Projeto de lei n°
484/2017, que cria no Município de Florestado Araguaia o Serviço de Inspeção Municipal
de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano e em seguida
foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Leitura do
parecer da comissão de educação, saúde e assistência social, apresentado ao Projeto
de lei n° 484/2017, que cria no Município de Floresta do Araguaia o Serviço de Inspeção
Municipal de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano e em
seguida foi colocada em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade.
TEMA LIVRE. Iniciando com a vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos
de rotina e fala que no mês passado foi convidado para participar de um encontro da
comunidade eclesiástica de base do Município e no encontro teve a visita do Padre
Valentim, onde o mesmo incentivou cuidar melhor do bosque da nossa cidade em vista
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disso foi criado uma comissão a qual faz parte que tem o objetivo fazer do bosque um
lugar de lazer para a população de Floresta do Araguaia e cita algumas ações que a
comissão irá organizar para dar início ao projeto. Diz que está à disposição da população
para ajudar no que for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato
Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece ao Prefeito pelas as indicações
que foram atendidas este ano e cita algumas. Comenta sobre a ponte de concreto que
foi construída e fala que essa ponte deve servir de exemplo para outras pontes, visto que
esse serviço é duradouro e usa matéria prima mais acessível. Parabeniza a Secretaria
de Assistência Social a senhora Ivoneide pela a ação Propaz, que está sendo
desenvolvida no Município com a emissão de vários documentos. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e fala
que o Gestor teve um ano de sucesso com essa Casa, pois trabalharam em união com
o mesmo objetivo. Agradece a toda equipe da saúde que trabalhou na limpeza do
combate aos mosquitos transmissores de doenças infecciosas e parabeniza o Executivo
pelo apoio a essa campanha. Fala que teve várias indicações atendidas e agradece o
Poder Executivo pelo esforço em atender as indicações dos vereadores e parabeniza o
Prefeito, pois tem realizado obras de boa qualidade que com certamente terá maior
durabilidade. Diz que a Câmara entrará em recesso, porem os vereadores não tem
recesso e se coloca à disposição da população. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e diz que esteve
internado por alguns dias no hospital municipal, onde foi muito bem atendido e agradece
o carinho dos colegas vereadores e da população. Discorre sobre as obras que foram
realizadas na Gestão do Prefeito Adélio e o parabeniza pelo excelente trabalho
desenvolvido. Pede ao Poder Executivo que proceda com a recuperação de um bueiro
saindo da Vila Escolinha em sentido a Vila Juassama. Manifesta satisfação pelo
Executivo está se empenhando para sanar a dificuldade de agua nas vilas. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece o Prefeito que tem se esforçado em atender as indicações dos vereadores sem
olhar para sigla partidária. Comenta sobre a falta de atendimento da Celpa na cidade e
diz que é preciso convocar uma audiência publica com a Celpa visando resolver alguns
problemas no fornecimento de energia elétrica. Dando seguimento a sessão faz uso da
palavra a vereadora Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece a presença do Prefeito Adélio e do Vice-prefeito Claudinei e fala que suas
presença nessa Casa demonstra o compromisso com o bem do Município e diz que onde
há união há sucesso. Fala que tem um carinho muito grande pelo Município de Floresta
do Araguaia e manifesta satisfação por estar presenciando o desenvolvimento dessa
cidade. Convida a população para participarem da sessão amanhã, onde será feito a
entrega de dois título de cidadão honorário e a última sessão acontecerá a eleição da
Mesa Diretora. 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
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cumprimentos de rotina e diz que o Prefeito Adélio recuperou a estrada vicinal que vai
para Bela Vista três vezes essse ano e o parabeniza por isso. Diz que devido a crise
vários município não estão conseguindo nem mesmo fazer os pagamentos em dias e
parabeniza o Executivo que além de estar com os pagamentos em dias, tem realizado
varias obras. Discorre sobre segurança publica e diz que o Executivo está dando um
suporte necessários para os policiais realizarem bem o seu trabalho. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:36
(dez horas e trinta e seis minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 14 de dezembro do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereador António Luiz Moreira os Santos, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada por raj.rae pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, ^JÍ̂ !̂l= r̂rAiTtônio Luiz Moreira dos
Santos 1°. Secretário, Vereador
Presidente, Vereadora
Secretário.

Renato Pereira de Alencar
Raimundo Nonato Alves dos Santos
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