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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO ANUAL
DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 25
DE JUNHO DE 2018. ÁS 15:30 HS.

As 15 : 30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 25 de junho de 2018, 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 MARCOS DOS REIS ROCHA 1° Secretário e a vereadora 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 nove 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos
(3:13) 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 votação e em seguida aprovada
por unanimidade. Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 003/2018. Leitura do parecer
da comissão de legislação, justiça e redação, apresentado ao projeto de lei n° 509/2018,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, logo após é posto em discussão e votação e
obtendo aprovação unânime. Leitura do parecer da comissão de obras serviços públicos
e outras, apresentado ao projeto de lei n° 509/2018, que dispõe sobre alienação de
bem imóvel, logo após é posto em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Leitura da indicação n° 051/18, do vereador borrachinha, a qual foi colocada em
discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com
o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a visita do
Governador Simão Jatene ao Município, juntamente com o Presidente da ALEPA o Deputado
Mareio Miranda e toda e sua assessoria e diz que pode percebe com essa visita que Floresta
do Araguaia é bem vista e diz que o Governador deu uma aula de como fazer política. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre as indicações de sua autoria e diz que não está fazendo mais indicações devido
à grande demanda em indicações e agradece o Poder Executivo por estar atendendo quatro
das suas indicações e cita-as. Manifesta satisfação pela vista do Govenador e o Presidente da
ALEPA Deputado Márcio Miranda ao nosso Município. Diz que se reunião com o Gestor para
discutir assuntos referentes a estradas vicinais e limpeza das Vilas, pois esses tem sido motivo
de muita preocupação, onde o Gestor falou que até meados do mês julho o trabalho de limpeza
das Vilas será concluído. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Nonato
Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que é muito bom saber que Floresta do
Araguaia é vista por nossos Governantes e agradece os colegas vereadores pela presença na
visita do Governador. Diz que pelo discurso do Governa pode notar que ele percebeu que todos
os vereadores trabalham unidos em prol do Município. Fala que o Estado do Pará é muito
grande e nem todos os Municípios tem o privilégio de receber a visita do Governador do Estado.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão, a qual
cumprimenta a todos e diz que hoje foi um dia muito importante para o Município de Floresta
do Araguaia e parabeniza o Prefeito por ter articulado a visita do Governador ao Município. Diz
o Governador deveria ter sido o mais bem votado no Município, pois devemos as ele a
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pavimentação asfáltica de Floresta ao Bambu. Diz que com o decorrer dos anos podemos
discernir quais são os governantes que tem compromisso com nosso Município. Fala que a
população precisa fazer uma reflexão e escolher os candidatos que realmente tem
compromisso com o povo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que
faz os cumprimentos de rotina e agradece os colegas vereadores pelo apoio na aprovação da
indicação de sua autoria solicitando uma areia para fazer o deposito de lixo no Distrito de Bela
Vista. Agradece o Executivo pelo esforça em atender as indicações e fala que partir do
momento que somos eleitos nossa bandeira deve ser o povo. ORDEM DO DIA. Iniciando com
a discussão em segundo turno, de forma global, do artigo 1° ao 77, o Projeto de Lei
Complementar n° 058/2018, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, o qual
após as devidas analises pelas lideranças, foi colocado em votação em segundo turno, de
forma global, e aprovado por unanimidade. Discussão em segundo turno, de forma global do
artigo 1a ao 3° o Projeto de Lei n° 510/2018, que autoriza Abertura de Credito Especial, o qual
após as devidas analises pelas lideranças, foi colocado em votação em segundo turno, de
forma global e aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno, artigo por
artigo, o projeto de lei n° 509/2018, que dispõe alienação de bem imóvel, o qual foi colocado
em votação e obtendo aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 16: 50 (dezesseis horas e cinquenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão extraordinária dia 25 de junho do
corrente ano, 17: 14 (dessente horas e quatorze minutos). 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 diz que está à disposição de todos os vereadores
para ajudar no que for necessário e estiver ao seu alcance. Fala que apesar da política não ter
muita credibilidade, ainda a muita gente sincera que tem boas intenções e trabalham em prol
da população. Agradece os vereadores pela parceria e convida-os para sexta-feira pela manhã
para recepcionarem o Secretário de Obras do Estado do Pará, na obra da construção da ponte
sobre o Rio Gorgulho. Comenta sobre alguns recursos que conseguiu para o Município e
menciona alguns. Diz que irá proceder com a limpeza das Vilas e pede que seja providenciado
uma pessoa de cada vila para acompanhar o serviço. Discorre sobre a recuperação de estradas
vicinais e diz que seu objetivo é atender todo o Município, porem a demanda é muito grande.
Dando continuidade à sessão o senhor Presidente convida o jovem Lucas, para fazer uso da
palavra, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre iluminação pública e fala que a população
tem feito inúmeras cobranças nesse sentido e que a Administração já está providenciando esse
serviço de extrema importância a população e acredita que findando o ano todo o Município
será atendido. E para constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha, 1a Secretário lavrei e assino
a presente Ata, que se achada conforme vai assinada pôr mim e pelos demais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador ^fíf^^L. Marcos dos Reis Rocha 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar <-</%Lr̂ 7> . Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos ĵ%%- 2°. Secretário. *****************************
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