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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 25 DE AGOSTO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 25 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 SANTOS 1° Secretário, e a vereador 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 Salmo (34:7-8) 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° 046/17, 048/17, 049/17,
050/17 e 051/17, sendo todas colocadas em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com a vereadora Edna do
Fernandão, a qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações
feitas pelos colegas vereadores e parabeniza esta Casa pelo comprometimento
de sus parlamentares com o Município. Convida a população em geral para
estrarem participando do festival do peixe na Vila ametista neste final de semana,
bem como recepcionarem o deputado Cassio Andrade no dia 01 de setembro e
diz que o deputado enviou emenda parlamentar de uma ambulância para o
Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações dos vereadores e
fala que esta Casa está trabalhando em união visando o bem estar da população.
Comenta sobre a indicação de sua autoria solicitando a recuperação de um bueiro
na região do Barreiro Grande e pede ao Secretário de Obras uma atenção
especial a tal indicação. Comenta sobre o festival do peixe e parabeniza o senhor
Roberto de Alencar, presidente da Associação do Colónia de Pescadores Z79
pela organização do evento e convida a população para participarem. Fala que a
promessas de alguns deputados de emenda parlamenta de ambulâncias para o
Município de Floresta do Araguaia e acredita que logo esse benefício em breve
será conquistado. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Borrachinha, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a situação da
agua na Vila Mendonça e fala a população da região que a preocupação é grande
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e todos estão empenhados em resolver essa situação o mais rápido possível. Faz
a parte a vereadora Edna do Fernandão e faz um requerimento, juntamente com
os colegas vereadores José Maria, Borrachinha e Nonato Alves para fazer sessão
itinerante nas Vilas. O senhor Presidente coloca em discussão o requerimento da
vereadora Edna do Fernandão e após ser discutido pelos vereadores e colocado
em e votação e obtendo aprovação unânime. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Borrachinha e fala que as sessões itinerantes são realmente muito
importantes, pois é uma forma da população está mais próximo dos trabalhos do
legislativo. Comenta sobre a situação da agua nas casas populares e agradece
o Executivo por esta empenhado em atender as indicações dos vereadores. Fala
que segundo informações do Secretário de Obras foi adquirido uma patrol e uma
caçamba para o município e acredita que esses maquinados novos será uma
ajuda grande para esta atendendo a demanda em recuperação de estrada vicinal.
Discorres obre o festival do peixe e pede a todos os motoristas e motoqueiros
mais atenção no transito afim de evitar acidentes. Dando continuidade à sessão
faz da palavra o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e
justifica sua ausência na sessão anterior, pois estava ajudando na organização
do festival do peixe na Vila Ametista. Discorre sobre a recuperação de bueiros e
diz que estrada vicinal que vai para Bela Vista, na entrada da Pimenta l, tem uma
situação bastante cobrado que é o entupimento de um bueiro e pede ao Secretário
de Obras que resolva essa situação. Parabeniza e agradece ao Secretário de
Obras pelas recuperações de estrada vicinal na região da Vila Ametista. Convida
a todos para prestigiarem o belíssimo evento do festival do peixe e manifesta
satisfação por ter feito parte do início desta tradicional festa. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e
agradece os colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria. Fala
que os moradores da região do Bom Jesus II precisa dar uma volta para ter acesso
a sede do município devido à falta de uma ponte em solicita do Secretário de
Obras a solução desse problema. Discorre sobre a questão da falta de água nas
Vilas e fala que o Executivo tem se empenhado em solucionar essa situação. 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 parabeniza o Secretário de Saúde o senhor Aquino pela dedicação
em seu trabalho. Diz que todas as secretarias têm realizado um belíssimo trabalho
em prol do município e fala que se as secretarias estão realizando um bom
trabalho é porque o Prefeito tem dado condições para que isso aconteça.
Parabeniza a vereadora Edna do Fernandão pelo requerimento solicitando a
realização de sessões itinerantes nas vilas. Fala que está à disposição da
sociedade 24 horas por dia dentro de suas possibilidades. Faz a parte o vereador
Nonato Alves e agradece o Presidente desta Casa pelo apoio no requerimento da

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



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

Poder Legislativo

vereadora Edna do Fernandão. Volta a fazer uso da palavra o senhor Presidente
e convida a todos parta participarem do festival do peixe na Vila ametista que será
realizado neste final de semana. 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 26
de setembro 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 Municipal, Vereador, ___^S^j^-=^ António Luiz Moreira
dos Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
2°.Secretário. ************
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