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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e doze minutos) do dia 14 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 Salmos (121:1)
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 das indicações n° 075/2017
e 076/2017, as quais foram colocadas em discussão e em seguida aprovadas por
unanimidade. Leitura do Decreto Legislativo n° 001/2017, que dispõe sobre a concessão
de título de cidadão honorário ao senhor Edivan da silva Mourão e em seguida o senhor
Presidente convida a vereadora Edna Maria Canuto de Sá, para fazer a entrega da
referida homenagem e continuando convida o agraciado o senhor Edivan da silva
Mourão para fazer os agradecimentos. Leitura do Decreto Legislativo n° 002/2017, que
dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Gercionita Rosa de
Oliveira e em seguida o senhor Presidente convida a vereadora Edna Maria Canuto de
Sá, para fazer a entrega da referida homenagem e continuando convida a agraciada a
senhora Gercionita rosa de Oliveira, para fazer os agradecimentos. TEMA LIVRE.
Iniciando com a vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala
que o título de cidadão honorário entregue hoje nessa Casa foi muito bem colocado, visto
que são pessoas que sempre se empenharam para o bem do Município. Discorre sobre
a indicação de sua autoria solicitando a iluminação do campo de futebol da Vila Tabuleiro
e pede ao Executivo que atenda tal indicação. Convida os colegas vereadores para
participarem de uma reunião logo após a sessão, juntamente com o Prefeito Municipal
para discutir sobre o comercio do abacaxi. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e agradece o Gestor e o secretário de
obras pela recuperação de um bueiro na região do Santo António. Pede ao Poder
Executivo que proceda com a recuperação da ponte sobre o córrego Lajeado, próximo a
senhor Dezim. Diz que ontem fez uma visita a Bela Vista, juntamente com o Prefeito e o
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Secretário de Obras e manifesta satisfação pelos trabalhos que estão sendo realizados
na região. Discorre sobre os títulos de cidadão honorário de Floresta do Araguaia e fala
que foi com grande satisfação que votou a favor desses títulos. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e agradece ao
subtenente Mourão e a senhora Gercionita pela dedicação ao Município. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que
cumprimenta a todos e manifesta satisfação por participar na aprovação do Decreto
Legislativo que concede o título de cidadão honorário ao senhor Mourão e a senhora
Gercionita e parabeniza a colega vereadora Edna do Fernandão pela iniciativa. Agradece
o Prefeito, pois amanhã irá começar os trabalhos da indicação de sua autoria solicitando
a recuperação de um bueiro na estrada vicinal Pimenta. O próximo a faze uso d apalavra
é o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o
subtenente Mourão e a senhora Gercionita por receber esse título de cidadão honorário
e a colega vereador Edna do Fernandão pela iniciativa e fala que esse título são mais do
que merecido, pois são pessoas que sempre lutou em prol do Município. Agradece o
Prefeito e ao Secretário de obras pelo esforço em atender as indicações dos vereadores.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão, a qual
faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela a oportunidade que lhe foi
concedida que de ser autora do Decreto Legislativo de título de cidadão honorário ao
senhor Mourão e a senhora Gercionita, pois são pessoas que se dedicaram sem
reservas ao bem-estar do Município e agradece aos colegas vereadores pela aprovação
dos projetos de decretos legislativos. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra a
vereadora Piquena Vital, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza a colega
vereadora Edna do Fernandão pela iniciativa dos projetos de decretos legislativos que
concede título de cidadão honorário ao senhor Mourão e a senhora Gercionita, visto que
são pessoas que dedicaram suas vidas em prol do Município e manifesta satisfação por
participar na aprovação desses decretos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, o qual faz os cumprimentos e agradece a colega vereadora Edna do
Fernandão pela inciativa em homenagear essas pessoas que são de grande importância
para o Município, que dedicam suas vidas em benefício da população. Agradece o
Prefeito Adélio dos Santos e sua equipe de trabalho pelo esforço em atender os pedidos
dos parlamentares. Fala que esse ano foi tranquilo, pois o Poder Executivo trabalhou em
união com o Poder Legislativo e espera que no próximo ano continue essa união. 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 fala que o o Município de Floresta do Araguaia é muito extenso e possui muitas
estradas vicinais e apesar de algumas serem de reposabilidade do INCRA o Executivo
tem recuperado todas as estradas. Discore sobre os Decretos Legislativos e parabeniza
a vereadora Adna do Fernadão pela iniciativa. Agradece o Prefeito Adélio pelo suporte
que está dando a policia militar do Município. Faz a parte a vereadora Edna do Fernadão
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e fz um requerimento verbal para o Preeito Adéli dos Santos fazer uso da palavra, o qual
é colocado em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. ORDEM DO
DIA. Iniciando com a discussão e votação e primeiro turno artigo pr artigo o projeto de
lei n° 484/2017, que cria no Município de Floresta do Araguaia o serviço de Inspesão
Municipal de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo hunamo, o
qual foi aprovado por unaminidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11:37 (onze horas e trinta e sete
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 15 de dezembro
do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
convida o Prefeito Municipal o senhor Adélio dos Santos para fazer uso da palavra, o
qual cumprimenta a todos e agradece a vereadora Edna do Fernadão pela iniciativa
dessas honemegens de titulo de cidadão florestense ao Subtenente Mourão e a senhora
Gercionita e fala que essa honemagem é mais do que merecida, pois são pessoas que
sempre se empenham pelo bem de Floresta do Araguaia. Deseja um Feliz natal a todos
e um Próspero ano Ano Nono a toda a população. Faz a parte a vereadora Edna do
Fernadão e agradece o Prefeito Adélio pelo suporte que tem dando a delegacia de policia
civil. E para constar eu vereador António Luiz Moreira os Santos, 1° Secretário lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada pormime pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, oSjW&L-— -̂AntônJ o
Luiz IVLçjieira dos Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar

Presidente, Vereadora Raimundo Nonato Alves dos Santos
Secretário *******************************************************************
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