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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 17 DE FEVEREIRO DE 2017.
ÁS 09:50 HS.

As 09: 50 hs (nove horas e cinquenta minutos) do dia 17 de fevereiro 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 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 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 ao
segundo secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos
(23:1-2) 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 Moção de
Repudio n° 001/17, sendo a mesma colocado em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. Leitura da indicação n° 007/17, do vereador Irmão
Marquinhos, sendo a mesma posta em discussão e votação e sendo aprovada
por unanimidade. Indicação n° 008/17, de autoria do vereador Lázaro Purcino,
a qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Dando continuidade à Sessão e lindo a indicação n° 009, do vereador Nonato
Alves, sendo a mesma posta em discussão e votação e aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador Alécio
da Costa, que faz os cumprimentos de rotina e solicita ao Presidente da Câmara
que agilize o contrato com a rádio, visto que isso motivará os vereadores e trará
mais transparência em seu trabalho. Discorre sobre a necessidade de proceder
com urgência da construção de um posto de saúde na Vila Juassama, visto que
população quando precisa se deslocar para a Vila Betei, Município de Rio maria
para obter atendimento médico, por ser mais perto da localidade acima
mencionada. Diz que essa região é bastante carente na areia da saúde, mais
como o Secretário de Saúde é dessa localidade acredita que será de ajuda.
Agradece ao Prefeito por ter feito três poços artesianos na Vila Juassama e com
isso ter resolvido a questão da agua na localidade. Discorre sobre o grande
problema de saúde pública com infestação de mosquitos transmissores de
doença infecciosas e diz que devemos trabalhar o preventivo tanto na sede do
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Município como nas Vilas. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre
as indicações apresentadas na Sessão e fala que percebe que os vereadores
estão lutando em prol do Município. Fala que a saúde precisa andar em parceria
com a educação. Fala que saúde é Sinónimo de vida, pois sem saúde não temos
objetivo. Parabeniza o vereador Nonato Alves pelas indicações solicitando a
construção dos postos de saúde nas vilas Juassama e Travessão. Diz que o
posto de saúde da vila Ametista precisa ser ampliado e proceder com
atendimento odontológico e que o posto possui a cadeira para tal atendimento,
que apesar de ser nova está precisando de pequenos reparos. Fala que o
referido posto também necessita de mis funcionários, visto que o posto tem
apenas uma técnica de enfermagem que acaba realizado trabalho que cabe ao
médico e enfermeira fazer. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino que cumprimenta a todos e reforça o pedido do colega vereador Alécio
sobre a transmissão das sessões na rádio. Discorre sobre a saúde e se coloca
à disposição do diretor do Hospital Municipal para ajudar no que for possível e
diz que as ideias para melhorar a saúde são boas e que apesar do País está em
crise precisamos priorizar a saúde. Em seguida o senhor Presidente passa a
Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra,
o vereador Renato de Alencar, faz os cumprimentos de rotina e fala que a luta
dos vereadores é pelo melhor para o Município e que apesar de estar apoiando
o Prefeito não faz vista grossa para encobrir erros do Executivo. Discorre sobre
as estradas vicinais e diz que é preciso fazer m trabalho preventivo, para que a
população não sofra as consequências, pois muitos estão correndo o risco de
perder suas safras por falta de estradas e por isso a importância de fazer pontes
e estradas de boa qualidade para que possam suportar o período chuvoso. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 15 (dez horas e quinze minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 28 de março 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 demais membros da Mesa Diretora da Câmara
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Municipal, Vereador, j^^J^-~----r1^íô n í o Luiz Moreira dosuSantos 1°.
Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar ^- MJl^^?^} ,
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
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