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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA- DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 15 de fevereiro 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, JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES
2° Secretário, em exercício, 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 secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido
Provérbios (3:1) declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do regimento
interno, continuando solicitou ao 1° Secretário a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Leitura do Ato da Presidência n° 002/2017. Em seguida o senhor
Presidente convida a todos para fazerem um minuto de silencio em homenagem ao
vereador Raimundo da Silva Lopes. Leitura da Resolução da Mesa Diretora N°
001/2017, que dispõe sobre o Calendário das sessões Ordinárias para a Primeira
Sessão Anual da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia.
Leitura da Resolução da Mesa Diretora N° 002/2016, que dispõe sobre a Composição
das Comissões Permanentes para a Primeira Sessão Anual da Sexta Legislatura da
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia. Logo após o Presidente solicita a Secretaria
legislativa que faça a leitura do Artigo 51, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município. Em
seguida o senhor Presidente convida o representante do Prefeito Municipal para fazer
uso da palavra e apresentar o seu plano de Governo. O senhor Wilson faz uso da
palavra, cumprimenta a todos e diz que o plano de governo é o mesmo feito no ato da
candidatura, porem está trabalhando com o planejamento estratégico que estaria de
forma mais detalhada e se coloca à disposição para apresentar tal planejamento. Segue
fazendo a leitura do plano de governo feito no ato da candidatura, junto ao TRE. No
âmbito da Educação revisão do plano de carreira dos professores, promoção melhorias
físicos e nos equipamentos das escolas e creches, povoados e sede Municipal,
implantação de biblioteca municipal, realização de formação de curso continuada para
os professores, implantação decurso preparatório para vestibular, implantação de
cursos de informática nas escolas. No âmbito da Saúde, ampliação do programa saúde
da família, realização de concurso público para médicos, dentistas, físioterapeutas,
psicólogos, enfermeiros e agentes comunitários da saúde afim de ampliar os serviços
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de saúde atualmente oferecidos, distribuição gratuita de medicamentos controlados
para pressão alta, colesterol, diabetes e outros, recuperação dos equipamentos de
saúde existentes que atualmente encontra-se em mal estado de conservação ou com
serviço deficitário, ambulância promoção de campanhas itinerantes em todos os
povoados voltados a exames oftalmológicos, ginecológicos e urológicos, promover
melhorias físicas nas estruturas dos equipamentos dos hospitais municipais e das
fundações filantrópicas. Na infraestrutura construção de orla no Distrito de Bela Vista,
realização de obras de saneamento básico na sede do município, construção de
calçamento na principais ruas dos povoados, abastecimento de agua nos povoados,
manutenção das rodovias vicinais do município. Na areia da Segurança criação de
guarda municipal, construção de subdelegadas nas comunidades mais populosos,
implantação de política comunitária, restruturação dos postos municipais. Planejamento
revisão do Plano Diretor e o Código de Obras do Município, dotações de orçamento
para as dotações propostas e articulação institucional no âmbito da agricultura,
cumprimento da lei que sobre a aquisição de géneros alimentícios para as merendas
escolares.TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão Marquinhos, o qual faz os
cumprimentos de rotina diz que durante o período eleitoral fez um compromisso com
sociedade de sempre buscar a transparência e está determinado a cumprir esse
compromisso. Discorre sobre a educação e fala que tem como objetivo buscar
melhorias na Educação e fiscalizar os recursos para que sejam aplicados corretamente.
Discorre sobre a Administração e fala que espera que essa seja uma boa Gestão.
Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão,
que cumprimenta a todos e diz que tem um carinho muito grande pelo Município de
Floresta do Araguaia, visto que viu o nascimento desse Município e lutou junto com
alguns políticos da época para que isso acontecesse e tem muito orgulho por fazer
parte dessa Casa de Leis, pois isso é parte da história de sua vida. Diz que os
munícipes nos confiou a responsabilidade de Governar Floresta do Araguaia e como
funcionaria do povo se coloca à disposição para ajudar no que for possível. Agrade o
apoio de sua família, que é sua base. A próxima a fazer uso da palavra é a vereador
Piquena Vital, que cumprimenta a todos e manifesta satisfação pelo seu terceiro
mandato e se coloca à disposição de todos. Comenta sobre o falecimento do nobre
vereador Raimundo Sarafim e fala que foi uma perda muito grande para o Município
visto que ele era um vereador muito atuante. Fala ao vereador Gilmair que está à
disposição para ajudar no que estiver ao seu alcance, bem como os demais vereadores.
Fala que irá entra com um projeto de Decreto Legislativo para que seja denominado a
Creche com o nome do seu Avô Acrísio da Gomes Deo, pois ele deixou um legado no
Município e pede o apoio dos colegas vereadores. Dando seguimento a sessão faz uso
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da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o
plano de governo do Prefeito e diz que não é fácil e está Casa precisa estar lado a lado
com o Executivo. Comenta sobre os novos vereadores que compõe essa Casa e dar
boas-vindas a todos. Diz que o objetivo dos Parlamentares desta é o desenvolvimento
de Floresta do Araguaia. Fala 'que é parceiro da Nova Gestão e que irá trabalhar em
prol do desenvolvimento da cidade. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e diz que os vereadores são o
porta voz da população e a situação das estradas do Município tem lhe deixado muito
preocupado e devido a situação que a Nova Gestão assumiu a Prefeitura, com a
maiorias dos maquinários precisando de reparos fica difícil proceder com os reparos
nas estradas vicinais. Fala que esteve conversando com o Secretário de Obras,
tentando encontrar uma solução para tais problemas. Fala que durante os quatro anos
da Gestão passada foi cobrando para resolver a questão da agua nas Vilas Piaçaba e
Tabuleiro e infelizmente não foi resolvido. Fala que conseguiu uma emenda
parlamentar no valor de R$ 250.000,00 que precisa do Município entrar com sua
contrapartida e acredita que até o mês de março o Executivo está apto para fazer
licitação e iniciar as obras, pois a Nova Gestão fez um compromisso com a população
dessas vilas e acredita que até o mês de julho esse problema seja resolvido e fala que
essa é a sua meta para esse ano. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves, que cumprimenta a todos e deixa suas condolências ao nobre vereador
Raimundo Sarafim que cumpriu sua missão junto a nós e dar boas-vindas ao seu
suplente o vereador Gilmair e sabe que não era a forma de estar nessa Casa e deseja
que seja bem sucedido nessa Casa. Fala que está na expectativa do novo governo
desenvolver um bom trabalho e sabe que essa nova Gestão terá inúmeros desafios
pela frente principalmente com as estradas vicinais. Diz que esteve conversando com
o Secretário de Obras e sugeriu contratar uma empresa para dar suporte na
recuperação das estrada vicinais, visto que a maioria dos maquinários estão precisando
de reparos e os que estão em bom estado é insuficiente para atender a demanda. Em
seguida o 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 sobreas dificuldades do Município e fala a população que essa Casa de Leis
está à disposição para ajudar o Prefeito dentro de suas possibilidades para fazer uma
Administração a altura do que a sociedade espera. Diz que espera que o Prefeito faça
uma Administração em parceria com esta Casa, pois os vereadores percorrem todo o
Município te traz as necessidades da população ao conhecimento do Executivo. Fala
que o papel do vereador é cobrar que o recurso público seja aplicado corretamente. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
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Sessão as (dez horas e trinta e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 16 de fevereiro 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, 'ĵ fes.̂  , Raimundo Nonato
Alves dos Santos 1°. Secretário, em exercício Vereador
Pereira de Alencar, Presidente, Vereador, -* $\\\ \é Maria Lima
Magalhães 2° Secretario, em exercício.

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-

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51


