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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 29 DE JUNHO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 29 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 ANTÓNIO LUIZ
MOREIRA DOS ANTOS 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 de dez
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 (3:19) 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 do projeto de lei n° 482/2017, que dispõe sobre abertura de
credito especial, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de finanças e
orçamentos. Leitura da indicação n° 033/2017, do vereador Irmão marquinhos, a
qual foi posta em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de
rotina e manifesta satisfação por fazer parte desta Casa de Leis, como
representante do povo. Fala que os maquinários estão indo para a região da
Juassama, Escolinha e Tiririca, onde será realizado alguns trabalhos em
recuperação de estradas vicinais e bueiros tem alguns bueiros. Discorre sobre a
saúde e fala que o Secretario de Saúde tem se empenhado em realizar um bom
trabalho. Comenta sobre a indicação de sua autoria e fala que é realmente
importante proceder com colocação de quebra-molas devidamente sinalizados
para diminuir o número de acidentes, pois isso gera gastos ao Município, além de
perder vidas que são valiosas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Gilmair "Borrachinha", o qual cumprimenta todos e agradece o Prefeito e o
Secretário de Obras por ter atendido as indicações de sua autoria. Pede ao
Executivo atenção especial com a iluminação pública, pois a boa iluminação diminui
o índice de assaltos. Agradece aos Policiais Militar pelo bom trabalho prestado a
população e diz que acredita que devido ao aumento da população é necessário
aumentar o número de policias. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e diz que é conhecedor da
grande demanda em recuperação de estrada vicinal no Município e a região da
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Piaçaba, Tabuleiro, Cocalino e Bom Jesus II, sempre foi paciente nessa questão,
porem as cobranças tem aumentado e pede ao Executivo que priorize essa região.
Discorre sobre uma emenda do Deputado Zé Geraldo para abastecimento de agua
para as Vilas Tabuleiro e Piaçaba e fala que essa emenda já foi empenhada.
Discorre sobre iluminação pública e diz que infelizmente essa situação inda não foi
resolvida, mais acredita que na próxima semana já tenha sido resolvida. Comenta
sobre os quebra-molas e diz que o Executivo precisa fazer um levantamento o mais
rápido possível e proceder com a colocação dos mesmos, visto que o índice de
acidentes tem aumenta bastante. Diz que infelizmente o aparelho de raios-x não
está funcionando, o que tem prejudicado muito os munícipes. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e diz
que por muitas vezes se decepciona, porém não é por isso que irá desistir de lutar
em prol do povo. Diz que o Hospital Regional é responsável pelos pacientes de
Florestado Araguaia e trata a esses pacientes com total descaso, como se Floresta
do Araguaia não fosse de sua responsabilidade e diz que o povo merece respeito.
Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, que
faz os cumprimentos de rotina e comenta sobreo discurso do colega vereador
António Luiz e fala que esse descaso na saúde é geral. Fala que temos uma
dificuldade rnaior do que Rio Maria, pois não temos ligação com o Regional de
Belém. Diz que o Município de Floresta é o Município que mais contribui para o
Estado e é o município que é menos beneficiado. 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
Poder Executivo por se esforçar em atender as indicações dos nobres vereadores,
pois os vereadores conhece realmente a realidade do Município. Fala que os
maquinários estão indo pra a região da Juassama que é grande produtora de
abacaxi e em seguida irá atender a demais regiões. Discorre sobre a saúde e fala
que essa dificuldade é geral. Parabeniza o Secretário de Obras pelo trabalho que
está realizando junto a secretaria. Diz que os vereadores devem buscar recursos
para o Município junto aos seus Deputados. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão e votação em segundo turno, de forma global, o projeto de lei n°
479/2017, que dispõem sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno, de forma global, 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 segundo turno, de forma global 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 tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 29 (dez horas e vinte e nove minutos), e convoca os
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vereadores para a próxima sessão ordinária dia 30 de junho do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu vereador António Luiz Moreira dos Santos, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por
miraepelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

ĵ̂ gb- r-Antônio Luiz Moreirajdps Santos 1°. Secretário, Vereador
Renato Pereira de Alencar <^ffí^^~y . Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves dos Santos <%tML- 2°.Secretário.
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