
Estado do Pará Página 1 de 3
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

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

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 23 DE AGOSTO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 23 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 Salmo (62:1) 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 das indicações n° 034/17, 041/17 a 043/17,
.sendo todas colocadas em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, que faz os
cumprimentos de rotina, e agradece a todos pelo apoio na aprovação de sua
indicação e pede ao secretário de obras que atenda a essa indicação o mais
rápido possível devido à gravidade da situação. Diz que a população da Vila
Piaçaba está com um problema sério de falta de agua e que o Executivo se
comprometeu em furar um poço semi-artsiano até conseguir emenda parlamentar
para a implantação do sistema de abastecimento de agua, mais infelizmente até
o presente momento nada foi feito e a população continua sofrendo por falta de
agua, correndo o risco de parar com as aulas devido à falta de agua na escola.
Diz que entrou em contato com o Prefeito e o mesmo garantiu que o problema
será resolvido. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, o
qual faz os cumprimentos de rotina e diz teve em uma reunião com a Microlins,
onde ficou decidido que a empresa irá abrir sede em floresta do Araguaia e diz
que ficou feliz, pois essa empresa é bem-conceituado e fornece vários cursos
profissionalizante. Fala que a Vila Mendonça também está passando por
dificuldades com falta de agua e diz que população que hoje à tarde estará
fazendo uma visita à vila para ver, juntamente com a população a melhor forma
de resolver esse problema. Discorre sobre iluminação pública e diz que todos os
dias recebe de uma média de cinco ligações com reclamações e pede ao
secretário de obras que resolva essa situação, visto que a população está
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pagando por algo que não está usufruindo. Dando continuidade à sessão faz uso
da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e
fala que hoje esteve em uma visita as casas populares, juntamente com os
colegas vereador José Maria, Edna do Fernandão e Nonato Alves, na obra da
perfuração de um poço semi-artesiano e parabeniza o Executivo por pelo
excelente trabalho realizado. Discorre sobre a indicação de sua autoria e
agradece a vereador Edna do Fernandão pelas palavras reforçando o pedido de
sua indicação. Comenta sobre a dificuldade que os moradores do setor Sul estão
enfrentando por falta de agua e pede ao Gestor que resolva essa situação. A
próxima a fazer uso da palavra é a vereador Edna do Fernandão, que faz os
cumprimentes de rotina e diz que a situação do setor Sul está uma calamidade e
pede o Executivo que perfure pelo menos um poço semi-artesiano para amenizar
a situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual
cumprimenta a todos e agradece ao Poder Executivo por atender algumas
indicações, bem como pedidos feitos verbalmente. Agradece aos colegas
vereadores pelo apoio na aprovação da indicação de sua autoria. Agradece o
Executivo pela recuperação da estrada vicinal do Trevo até a Vila Ametista e a
limpeza do local que é realizado o festival do peixe. Agradece os comerciantes
pela doação de uma geladeira para o destacamento de polícia militar da Vila
Ametista. Fala que a Vila Ametista, como outras Vilas do Município está passando
por um problema seria de falta de agua e felizmente o Executivo já procedeu com
a perfuração de um poço semi-artisiano na Vila. Faz a parte o vereador Lázaro
Purcino e diz que o problema maior na Vila Ametista é a falta de energia elétrica
de qualidade, pois teve informações que a energias não funciona nem mesmo as
lâmpadas corretamente e acredita que resolvendo a situação da energia o
problema de agua também será resolvido. Volta a fazer uso da palavra o vereador
António Luiz e fala que já está correndo atrás para resolver a questão da energia
elétrica na vila. 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 parabeniza o secretário de saúde, pois
não mede esforços parta ajudar a população. Fala que como funcionários do povo
temos a obrigação de esta a disposição para ajudar no que for preciso. Parabeniza
o colega vereador Lázaro Purcino pelo trabalho dedicado que tem prestado à
população. Diz que o Prefeito tem cumprido os compromissos feitos e acredita
que ele não irá falhar com o compromisso que fez com a população da Vila
Piaçaba. Fala que a educação é a base de tudo e agradece o secretário de
educação pelo excelente trabalho realizado a frente dessa Secretária. Fala que
saúde, segurança e educação são serviços que deve ser realizado sem falhas.
Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que recebeu a notícia que uma
emenda parlamenta de mais de 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) da
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deputada estadual Julia Marinho para comprar um patrol mecanizada, um trator
agrícola com grade e uma roçadeira tripla já está locado na conta da Prefeitura,
com certeza irá fortalecer ainda mais a agricultura no município. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás
10: 25 (dez horas e vinte e cinco minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 24 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 pelos
denjjajs_ /nembros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
^JY^l^^==^~Sn tn n i n Luiz Morejra dos Santos 1°. Secretário, Vereador
Renato Pereira de Alencar C^n^i^&vJ, Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves dos Santos "gjjtr 2°.Secretário. ************
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