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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 22 DE AGOSTO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 22 de agosto 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 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 (2:5) 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° 483/2017, que dispõe
sobre o plano plurianual do município de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo
encaminhado para a comissão finanças e orçamentos. Leitura do Projeto de Lei
n° 484/2017, que cria o serviço de inspeção municipal de produtos de origem
animal e vegetal, o qual foi encaminhado para a comissão de legislação, justiça e
redação e comissão de educação, saúde e assistência social. Apresentação das
indicações n° 036/17 a 040/17, sendo todos colocadas em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Irmão
Marquinhos, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela
presença da população na presente sessão. Diz que recentemente este em
Belém, juntamente com os colegas vereadores Nonato Alves, José Maria, Edna
do Fernandão e Lázaro Purcino, em busca de benefícios para o município.
Comenta sobre a indicação de sua autoria e agradece o apoio dos demais
vereadores. Fala que houve boatos que alguns vereadores estão dando prejuízos
para a saúde, boato que não procede, pois a maioria dos vereadores usam de
seus próprios bens para ajudar os munícipes. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e discorre sobre e fala que ao
observa as indicações que foram apresentadas nessa casa e parabeniza o colega
vereador irmão Renato pela indicação solicitando a recuperação da ponte sobre
o córrego juruparanã, visto que desde do início do ano vem lutando por esse
objetivo, devido à grande importância em procede com a recuperação dessa
ponte. Agradece o Executivo pelo convite feito para fazer visitas na zona rural,
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visando ter conhecimento da real situação da população e assim poder atender
suas necessidades. Diz que foi feito um documentário da situação do postiamento
da Vila São Vicente e Vila Ametista, que ainda são de madeira, o mesmo que
eram usados com a energia a motor e diz que irá fazer um documento e pede o
apoio dos colegas vereadores para enviar essa documentação para a central da
.Celpa em Redenção e para Belém, para que possam fazer a substituição desses
postes de madeiros por postes de cimento, pois está correndo um risco muito
grande de acontecer acidentes graves. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e comenta
sobre sua última viagem a Belém, onde esteve na Eletronorte em busca de
informações sobre a continuidade das obras do Programa Luiz para Todos no
município e foi informado que possivelmente e ainda este ano será reiniciado as
obras. Agradece o Executivo e o secretário de obras pela construção da ponte
sobre o córrego Aroeira, a recuperação da estrada vicinal Piaçaba e a reabertura
da estrada vicinal próximo a propriedade do senhor Celso goiaba. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves que faz os cumprimentos de
rotina e agradece o secretário de obras por vários serviços prestados no município
e parabeniza o Executivo por atender as indicações feitas nessa Casa independe
de sigla partidária e fala que a população ganha muito com isso, pois os
vereadores conhece de perto as demandas do município. A próxima a usar a
palavra é a vereador Edna do Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina
e diz aos munícipes que faltou as quatro ultimas sessões devido um cirurgia que
precisou fazer. Discorre sobre sua última viagem a Belém, onde na oportunidade
esteve na Eletronorte e diz que o diretor da Eletronorte disse que devemos
continuar cobrando, pois quem não é cobrado não é lembrado. Fala que o gasto
par a implantação da energia elétrica é muito alto e as vezes não compensa para
a empresa realizar a obras. Diz que o prazo do Programa Luz para todos e está
findando e ainda á muitas pessoas que ainda não foram beneficiadas e devido a
isso alguns deputados então lutando para tentar prorrogar esse prazo. Fala que
esteve na SESPA tentando conseguir a doação de uma mamografia para facilitar
a realização desse exame par aas mulheres do nosso município. Fala que os
vereadores tem a obrigação de ajudar a população, pois os como representantes
do povo somos seus funcionários e não ao contrário. Dando seguimento a sessão
faz uso da palavra é o vereador Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de
rotina e agradece o Executivo por ter procedido com a perfuração de um poço
semi-artesiano para as casas populares e fala que esse poço irá apenas amenizar
a situação. Discorre sobre sua indicação pede ao secretário de obras e o
Executivo que veja essa questão o mais rápido possível. Comenta sobre um
projeto de educação no trânsito e convida os colegas vereadores para participar
desse projeto, que visa principalmente a conscientização. O próximo a fazer uso
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da palavra é o vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta todos e discorre sobre
a indicação de sua autoria a qual solicita um carro-pipa e fala que esse veículo é
muito importante para o município, visto que a maioria das ruas não tem
pavimentação, o que causa muito poeira e consequentemente inúmeros
transtornos aos munícipes. Faz a parte o vereadora Edna do Fernandão e diz que
teve a sorte de estar em Belém na semana passada e na oportunidade presenciou
o Prefeito cobrando essa carro-pipa ao deputado Flexa Ribeiro. Volata afazer uso
da palavra o vereador Alécio e diz que na situação atual seria sábio alugar esse
veículo até se iniciar o período chuvoso. 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 discorre sobre a
situação do postiamento da Vila Ametista e fala que isso é um descaso com a
população que paga caro por esse serviço. Diz que é importante esta Casa ser
unida em prol da população. Convida a população em geral para participarem do
festival do peixe na Vila Ametista e agradece o Executivo pelo apoio. Diz que o
vereador tem a responsabilidade de cobrar e fiscalizar os direitos da sociedade. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 25 (onze horas e vinte e cinco minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 23 de agosto 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 mim e pelosdemais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, ^^^^^'1~. Afrtônio Luiz Moreira dos Santos 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de Alencar , Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos 2°.Secretário. ************
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