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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 30 DE JUNHO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 30 de junho 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 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 secretária que fizesse a
leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (3:19) 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 votação e em seguida aprovada
por unanimidade. Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 004/0217. Leitura
do parecer da comissão de finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de lei
n° 482/2017, que dispõe sobre abertura de credito especial, sendo o mesmo
colocado em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre seu trabalho como representante legal da população.
Parabeniza o Poder Executivo pelo que já foi realizado nesses primeiros nesses
de gestão. Diz que está aguardando a recuperação da ponte sobre o córrego São
Vicente e outra e na região da Bela Vista sobreo córrego Juruparãna e acredita
que essas recuperações logo serão providenciadas. Fala que outro motivo de
preocupação é a questão das estradas vicinais. Fala que essa Casa Legislativa
entrará em recesso, porem os trabalhos dos vereadores continua. Dando
Continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, que
cumprimenta a todos diz que hoje está sendo realizado a 8° conferencia da
Assistência Social e fala que os parlamentares não estão presentes nessa
conferencia devido a sessão ser no mesmo horário e cita a pauta da conferencia.
Diz que o amanhã o Prefeitos estará em Marabá recebendo um caminhão papa
lixo para o Município e diz que esse caminhão será muito bem-vindo para presta
um serviço de mais qualidade a população. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e agradece a
presente de todos. Fala que o secretário de saúde está fazendo visitas na zona
rural, visando ter o real conhecimento da saúde no município. Discorre sobre o
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transito e diz que está sendo providenciado quebras molas e placas de sinalização
na tentativa de diminuir o grande índice de acidentes. Pede ao pessoal
responsável pela iluminação pública pela perfuração de poços semi-artesiano que
veja a situação do Setor Sul. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece o Gestor e
toda sua equipe por ter resolvido a questão da agua na Vila Tabuleiro e fala que
acredita que ainda esse ano também será resolvido na Vila Piaçaba. Comenta
sobre as estradas vicinais e fala que mesmo a demanda sendo muito grande, o
Executivo fará o máximo para fazer a recuperação dessas estradas. Pede o
Executivo que priorize a região do Bom Jesus II, pois a muito tempo essa região
está esquecida pelo Executivo. Comenta sobre a ponte sobre o córrego Aroeira e
que está intrafegável, porem já está sendo tomado as devidas providências para
sua recuperação. Discorre sobre iluminação pública e diz que essa situação
precisa ser resolvida o mais rápido possível. Pede o Executivo que priorize a Vila
Piaçaba, visto que esta Vila não possui nenhuma lâmpada funcionando. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, o qual faz os
cumprimentos de rotina e pede aos motoristas que redobre a atenção no transito
nessa época do veraneio. Agradece ao Poder Executivo pela a recuperação de
dois bueiros na região da Travessão. Diz que a questão do aparelho do raios-x
será resolvida em breve, o que é muito gratificante, pois esse aparelho é de
extrema necessidade para os munícipes. Dando seguimento a sessão faz uso da
palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que
todos os vereadores estão satisfeitos som os trabalhos prestados pela secretaria
de obras no município. Diz que na semana passada esteve em Belém, juntamente
com os colegas vereadores Borrachinha, Joaquim Fiscal e António Luiz e fala que
não está fácil conseguir emenda paramentar. Fala que nessa viagem solicitou
emenda parlamentar de uma ambulância para o hospital municipal que no
momento é a maior necessidade do município. Parabeniza o vereador Joaquim
Fiscal por ter solicitado emenda parlamenta para a construção de uma escola para
o setor Vila Nova. Deseja um bom veraneio a todos e pede cautela nas estradas.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Joaquim Fiscal, que faz os
cumprimentos de rotina e agradece pelo bom serviço que está sendo realizado
em segurança pública, porem depois que o Comandante Geral entrou de férias
tem ocorrido vários incidentes e pede ao Presidente da Câmara e ao prefeito que
arque uma reunião com os vereadores para verem a melhor forma de resolver
essa situação. Comenta sobre iluminação pública e diz que é preciso resolver
esse problema o mais rápido possível, pois a cidade tem várias ruas às escuras.
Fala que não adianta correr do problema, pois 100 por cento dos acidentes de
transito no município é imprudência e o único jeito de resolver essa situação é
com a colocação dos quebra-molas. Em seguida o senhor Presidente passa a
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Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra,
o vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o
secretário de obras, visto que ele está fazendo mais do que o esperado. Fala que
os vereadores precisam ser cobrados para que ele possa cobrar do Executivo. Diz
que a população gosta de ver o vereador empenhado com o bem-estar da
população, buscando recursos junto aos seus deputados. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão e votação em primeiro turno, artigo por artigo, o projeto
de lei n° 482/2017, que dispõem sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno, de forma
global, o projeto de lei n° 481/201 7, que dispõe sobre abertura de credito especial,
o qual foi colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 29 (dez horas e vinte e nove minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 30 de junho do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor
Edmilson Martins para fazer alguns agradecimentos, o qual cumprimenta a todos
e agradece ao Prefeito, os vereadores e a população em geram por terem lhe
ajudado quando sofreu um acidente e precisou fazer um a cirurgia. O senhor
Presidente convida o senhor João Guimarães para fazer alguns agradecimentos,
o qual cumprimenta a todos e parabeniza os vereadores por estarem trabalhando
de forma unida em busca de melhorias para o município. Diz que no passado
havia os escravos e hoje não é diferente, pois a minoria é dono do dinheiro
enquanto que a grande maioria trabalha arduamente para ganhar um salário
mínimo. Fala que o País está precário e a mudança começa com cada um. 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 pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, _ ,
António Luiz Moreira dos Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de
Alencar <^JB&*&&i) Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos
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