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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 28 DE MARÇO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 de março 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 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 (56:1-3) 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 do Projeto de Lei Complementar n° 057/2017, sendo mesmo
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de
Educação Saúde e Assistência Social. Leitura do Projeto de Lei n° 472/2017, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi encaminhado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação e Comissão e Obras, Serviços Públicos e outras
atividades. Leitura do Projeto de Lei n° 473/2017, que dispõe sobre alienação de
bem imóvel, o qual foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e Comissão e Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Leitura do
Projeto de Lei n° 474/2017, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão e
Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Leitura do Projeto de Lei n° 475/2017,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão e Obras, Serviços
Públicos e outras atividades. Leitura do Projeto de Lei n° 476/2017, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi encaminhado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão e Obras, Serviços Públicos e outras atividades.
Leitura do Projeto de Lei n° 477/2017, que altera a Lei n° 104/2004, sendo o mesmo
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Leitura da indicação
n° 010/17, da vereadora Edna do Fernandão, sendo a mesma posta em discussão
e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 011/17, de autoria da
vereadora Edna do Fernandão, a qual foi colocada em discussão e votação e
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obtendo aprovação unânime. Dando continuidade à Sessão e lindo a indicação n°
012, do vereador Irmão Marquinhos, sendo a mesma posta em discussão e votação
e aprovada por unanimidade. Indicação n° 013/17, de autoria do vereador Lázaro
Purcino, sendo a mesma colocada em discussão e votação e sendo Aprovado Por
Unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador António
Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e agradece ao Presidente desta Casa por
ter organizado para as Sessões serem transmitidas via rádio, pois acredita que
essa é uma boa forma da população acompanhar os trabalhos dessa Casa.
Agradece ao Prefeito que ter atendido a indicação da recuperação da ponte sobre
o Rio Taboção e o parabeniza pela sua administração. Fala que juntamente os
colegas vereadores do PSC, conseguiu emenda parlamentar para o Município com
a Deputada Estadual Julia Marinho de 1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais), para o ano de 2017 e diz que o Executivo precisa organizar a documentação
necessária para que não se perca nada desse recurso. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra a vereadora Piquena Vital, que cumprimenta a todos e
discorre sobre sua viagem a Belém, onde esteve buscando emenda parlamentar
para o Município. Fala que tem conhecimento que são grandes as dificuldades que
o Município vem enfrentado e acredita que com tempo tudo irá se organizar e
segundo o Secretário de Obras os trabalhos em recuperação de estradas vicinais
terá serão iniciadas no início do verão. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Alécio Pessoa, que cumprimenta a todos e comenta sobre a vista do
Deputado Federal Joaquim Passarinho ao Município, onde na ocasião o deputado
prometeu locar para Floresta do Araguaia dois tratores e uma processadora para o
aparelho de raios x. Fala que a Deputada Julia Marinho locou recurso para a
aquisição de um trator e que apesar do Município já ter conseguido emenda
parlamentar de outro deputo a demanda é grande e precisa de um trator para cada
região. Agradece ao Prefeito e ao Secretário de Obras por terem atendido sua
indicação solicitado a recuperação de alguns bueiros. Diz que os moradores
próximos ao local onde seria construído a creche na Vila Nova lhe procurou, pois
foi feito alguns buracos no local e está servido como criadouros de mosquitos
transmissores de doenças infecciosas e passando essa demanda para o Executivo
o mesmo se comprometeu em resolver a situação. Discorre sobre a dificuldade que
os munícipes enfrentam para fazer seus títulos eleitorais, tendo que se percorrer
400 KM, em vista dessa grande dificuldade solicita que o Executivo juntamente com
a Câmara unam forças para trazer um banca definitiva, a Casa do Cidadão para
facilitar a emissão de documentos essências. Dando seguimento a sessão faz uso
da palavra o vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece aos vereadores por terem aprovado indicação de sua autoria, pois saúde
deve ser prioridade em qualquer governo. Agradece ao Secretário de Obras por ter
atendido várias regiões com problema de pontes e que a demanda é grande, pois
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esse ano está sendo de muita chuva, mais acredita que no verão será resolvido o
problema de estrada. Comenta sobre o Projeto de Lei que altera a Lei 104/2004,
que deu entrada hoje nas Comissão de Legislação e pede a comissão para analisar
tal projeto o mais rápido possível para ser aprovado ainda essa semana, pois o
secretario de Meio Ambiente tem urgência na aprovação do projeto. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves que faz os cumprimentos de rotina
e agradece ao Secretário de Obras pela recuperação da ponte sobre o Rio Taboção
e a colocação do bueiro da vaca preta, pois foi um trabalho de primeira qualidade
e espera que o Executivo continue realizado seus trabalhos de boa qualidade, pois
é melhor fazer bem feito do que ter que fazer o mesmo trabalho todo ano.
Parabeniza o diretor do hospital está belo bom realizando que está sendo realizado.
Discorre sobre sua viagem a Belém levando a demanda do Município, onde na
oportunidade esteve com a Deputada Estadual Selene Couto e conseguiu emenda
parlamentar para uma Ambulância. Diz que o ano de 2017 é o ano de pedir emenda
parlamentar, pois o próximo ano é ano eleitoral, então agora é a hora dever quem
tem compromisso com o Município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e parabeniza o diretor do hospital
pelo excelente trabalho que está sendo realizado. Comenta sobre a indicação de
sua autoria solicitando a recuperação da iluminação pública no Setor Sul e fala que
esse trabalho trará mais segurança aos moradores. Comenta sobre as péssimas
condições de duas pontes na região da Brasilândia, onde os produtores estão
correndo o risco de perder seus frutos, em vista do exposto solicita ao Secretário
de Obras que veja a possibilidade de proceder com tal recuperação. Diz que os
vereadores foram eleitos para fiscalizar o recurso público e que o Executivo apesar
de pouco tempo de governo percebe que será feito uma boa administração. A
próxima a fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que
cumprimenta a todos e diz que se sente horando, pois com a fase ruim que o País
está passando na política temos o privilegio ter uma convivência amigável com o
Executivo e discutir os interesses do Município. Parabeniza o vereador Irmão
Marquinhos por estar realizando visitas e diz que esse é o trabalho do vereador ter
conhecimento da real situação da população. Diz ao colega vereador Alécio Pessoa
que teve uma luta árdua para trazer o Fórum para Floresta do Araguaia, porem na
época não era do interesse do Executivo, então agora pede o apoio do Prefeito
para trazer esses Fórum. Fala que sua luta e de demais políticos pela emancipação
de Floresta para que a mesma fosse independente e infelizmente ainda somos
dependente de outros municípios. Diz que conseguiu emenda parlamentar com o
Deputado Estadual Cássio Andrade de uma ambulância e está precisando
providenciar apenas a documentação e fala que outros vereadores também
conseguiram ambulância para o Município e acredita que ambulância nunca é
demais, pois o Município é muito extenso e cada vila precisa de uma ambulância a

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
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

disposição. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Gilmair
"Borrachinha", o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o senhor Gilson
diretor do hospital, pois foi muito bem atendido. Manifesta satisfação pelo trabalho
realizado pelo Executivo. Discorre sobre as estradas vicinais e solicita ao Prefeito
uma atenção especial nessa areia, pois a economia do Município depende disso.
Diz que esteve ressentimento e em Belém onde na oportunidade esteve com o
Vice-Governador Zequinha Marinho solicitando a 2 KM de pavimentação asfáltica
para a vila Bela Vista e a melhoria a estrutura onde é realizado o festival do abacaxi.
Agradece ao Prefeito pelo apoio na realização do evento de sua organização, onde
visa principalmente incentivar o esporte e diz que sempre estará lado a lado com o
povo. 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 parabeniza o diretor do hospital pelo trabalho que
está sendo realizado. Agradece ao Secretario de Obras, pois apesar de ser muitas
as dificuldades têm conseguido realizar um bom trabalho e que acredita em sua
competência. Diz que recentemente esteve em uma reunião com Beto Salame em
Xinguara onde conseguiu emenda parlamentar de um trator e uma
retroescavadeira. Discorres sobre a nova gestão e diz que é preciso colocar a casa
em ordem, pois devido ao grande índice de chuva tem várias estradas em péssimas
condições de trafegabilidade, bem como pontes precisando de reparos, mais
acredita que no início do verão tudo irá se normalizar. Diz que espera que o Gestor
faça uma boa administração, visto que a população almeja isso há muito tempo.
Comenta sobre a Biometria dos títulos eleitorais que será feito em Floresta do
Araguaia a partir do mês de maio e também será instalado um posto definitivo para
a emissão desse documento. Diz que esta Casa de Leis não tem o direito de errar,
pois quem é conhecedor das leis não tem direito ao erro. E não havendo mais nada
a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 (dez
horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 29 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 ejMĵ os demais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, <^Su '̂ •-. António Luiz
Moreira dos Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
«o Cão rota ri r\-
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