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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e doze minutos) do dia 15 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 da Resolução da Mesa
Diretora n° 006/2017. Iniciando com o vereador José Maria, que faz os cumprimentos
de rotina e parabeniza o Secretário de Educação o senhor Valnei pelo bom trabalho
que vem realizando a frente da Secretaria, bem como toda a equipe que vem
trabalhando buscando melhorar cada vez mais o nosso Município. Discorre sobre uma
emenda parlamentar do ex-deputado federal Giovanni Cueiros no valor de 300,00
(trezentos mil reais) a qual já foi liberando 146.250,00 (cem e quarenta e seis mil e
duzentos e cinquenta reais) para a construção de uma quadra poliesportiva na Vila
Ametista, bem como a doação de 1000 mudas de bananas para distribuir para os
agricultores da região. Diz que o Município foi beneficiado com uma patrulha
mecanizada completa através do Deputado Estadual Miro Sanova, com o apoio do
senhor Giovanni Gueiros e a senhora Mareia Ferreira. Agradece a todos os
funcionários da Câmara pelo carinho e dedicação no trabalho. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e fala que
como é a última sessão no ano é apropriado fazer um resumo, então agradece a todas
as pessoas que buscaram sua ajudar no decorrer desse ano mostrando confiança em
seu trabalho e se coloca à disposição. Agradece a todos os funcionários desta Casa
pelo carinho com que exerce o trabalho. Agradece a administração em geral pelo
esforço que faz em atender as demandas do Município. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e agradece aos
colegas vereadores pela parceria no decorrer desse ano e fala que apesar de ter sendo
realizando muita coisa ainda há muito trabalho a ser feito. Agradece a toda família
Câmara pela simplicidade e humildade com todos. Agradece a presença da ex-
vereadora de Rio e atual assessora do Deputado Miro Sanova a senhora Maria Mareia
Ferreira pela parceria com o Município de Floresta do Araguaia. Dando seguimento a
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sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e fala
que o que aconteceu esse ano é raro acontecer, pois os onze vereadores trabalharam
unidos em prol do bem da população. Diz que entrou na política com o sonho de ver o
recurso público ser aplicado corretamente e tem o compromisso de fazer o melhor para
o povo. Diz que tinha duas metas a ser cumprida esse ano em sua região que era
resolver a questão de agua das Vilas Tabuleiro e Piaçaba e a questão de estrada
vicinal, e apenas a questão da agua da Vila Tabuleiro que foi resolvido, então espera
que no próximo ano suas metas sejam cumpridas. O próximo afazer uso da palavra é
o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e agradece a
dedicação de todos os funcionários desta Casa. Fala que o Deputado Arnaldo Jordy
alocou para o primeiro semestre uma caçamba para o Município. Agradece o Poder
Executivo pelo esforço em atender as indicações dos vereadores. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra a vereadora Edna do Fernandão, que cumprimenta a
todos e agradece a Deus pela dadiva de poder trabalhar em prol da população. Fala
que passou por alguns problemas de saúde em sua família e que felizmente todos estão
bem o que foi uma grande vitória. Diz que as dificuldades sempre vêm, porem o mais
importante é não desistir de lutar. Agradece a todos os funcionários desta Casa pela
dedicação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, que
cumprimenta a todos e agradece a todos os Secretariados que sempre lhe atenderam
na medida do possível. Comenta sobre algumas indicações que de sua autoria que
foram feitas esse ano e agradece ao Gestor e ao Secretário de Obras por essas
indicações terem sido atendidas. Agradece a todos os funcionários da Câmara pelo
trabalho e a presença de sua esposa. 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 a todos os
funcionários da Câmara pelo bom trabalho que realizam. Diz que é muito gratificante
ver como essa Casa trabalha de forma unida e o Executrivo atendendo a todos sem
olhar para sigla partidária. Deseja um Feliz Natal e um Propero Ano Novo a todos.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão, em segundo turmo de forma global o
projeto de lei n° 484/2017, que cria no Municiopio de Floresta do Araguaia o serviço de
inspeção Municipal de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo
hunamo, logo após ser discutido pelos vereadores os mesmo foi colocado em votação
em segundo turno de forma global e obtendo aprovação unanime. Na sequência o
senhor Presidente dá início ao processo de Renovação da Mesa Diretora. Em
seguida o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que verifique o quorum. O
qual constatou a presença de onze vereadores, havendo portanto quorum. Dando
continuidade é feito a leitura da Chapa 01, composta pelos vereadores Renato Pereira
de Alencar - Presidente, vereador Marcos dos Reis Rocha - Primeiro Secretario e o
vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos - Segundo Secretário. Dando
seguimento é feito a leitura da Chapa 02, composta pelos vereadores Alécio da costa
Pessoa - Presidente, vereador Gilmair da Cruz Siqueira - Primeiro Secretario e
vereador António Luiz Moreira dos Santos - Segundo Secretário. Na sequência o
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senhor Presidente concede a palavra para o senhor Renato Pereira de Alencar para
apresentação do plano de trabalho da Chapa qual faz parte. E continuando o senhor
Presidente concede a palavra para o senhor Alécio da costa Pessoa para apresentação
do plano de trabalho da Chapa a qual faz parte. Em seguida é feita a chamada individual
dos vereadores para a assinatura da folha de votação e o exercício do direito ao voto.
Logo após o senhor Presidente convida os vereadores Marcos dos Reis Rocha e
Roseni Brito Sousa para servirem de escrutinadores, sendo aberta a urna, apurados os
votos e proclamado o seguinte resultado: Chapa 01 obteve sete votos a favor, quatro
votos contra. Chapa 02 quatro votos a favor e sete votos contra. Na sequência o senhor
Presidente declara empossados, a partir do dia primeiro de janeiro de dois e dezoito a
chapa 1 (um), composta pelo vereador Renato Pereira de Alencar, como Presidente;
Marcos dos Reis Rocha como Primeiro Secretario e Raimundo Nonato Alves dos
Santos como segunda Secretaria. Em seguida o senhor presidente concede a palavra
aos Vereadores para explicações pessoais. Usa a palavra o vereador Borrachinha e diz
que não tem magoa de nenhum vereador desta Casa e que não é partidário, apenas o
Presidente desta Casa não conquistou seu voto e o voto é conquistado. Discorre sobre
as dificuldades que os vereadores enfrentaram dificuldades durante esse ano e diz que
a Câmara tem uma caminhonete para os serviços do Legislativo que está a bastante
tempo com sem funcionar e diz que o consumo de combustível desta Casa está num
valor muito elevado e que esses são alguns dos motivos de não votar no Presidente
desta Casa. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz e diz quer o
PSC laçou chapa para a Eleição da Mesa Diretora porque foi feito um acordo
combinação, em uma viagem a Brasília que o ano de 2018 seria o colega vereador
Alécio Pessoa que seria o Presidente desta Casa e realmente confiou que esse acordo
seria respeitado, visto que a maioria dos envolvidos são evangélicos. Em seguida faz
uso da palavra o vereador Lázaro Purcino e pede desculpas ao colega vereador Alécio
Pessoa por ter faltado com o compromisso feito e diz que nunca mais faz esse
compromisso nesta Casa referente a Presidência da Câmara, pois compromisso é pra
ser cumprido. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador Irmão Marquinhos e
diz que o colega vereador António Luiz não deveria citar o nome dos evangélicos e que
tem livre arbítrio e por isso falhou com o compromisso. 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. E para constar eu vereador
António Luiz Moreira os Santos, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada porrajm e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, MS^^ r̂Antônio LujzJWIoreira dos Santos 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar <^J^£^-^ Presidente,
Vereadora Raimundo Nonato Alves dos Santos *2M?M, 2° Secretário. *******
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