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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 26 de setembro 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
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 Provérbios (10:10) 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 do projeto de lei n° 485/17, que
dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentaria para 2018, sendo o mesmo
encaminhada para a comissão de legislação, justiça e redação. Leitura do projeto
de lei n° 486/17, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de
obras serviços públicos e outras atividades. Leitura do projeto de lei n° 487/17, o
qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços públicos
e outras atividades. Leitura do projeto de lei n° 488/17, o qual dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi encaminhado para a comissão de legislação,
justiça e redação e comissão de obras serviços públicos e outras atividades.
Leitura do projeto de emenda aditiva n° 001/17, que acrescenta dispositivo no
artigo 51 da Lei Orgânica do município de Floresta do Araguaia, sendo
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação. Leitura da
indicação 052/17, de autoria do vereador irmão marquinhos, a qual foi colocada
em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
sua última viagem a Belém, onde esteve buscando benefícios para o município e
cita algumas promessas de emendas parlamentares. Agradece o Poder
Executivo por ter resolvido a situação da agua na Vila Mendonça. Fala que
problemas irão surgir e estará lutando para resolvê-los. Fala que em sua viagem
a Belém participou de uma reunião com a direção da rede Celpa levando a
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situação da energia elétrica nas Vilas Ametista e São Vicente e a direção da Celpa
se comprometeu em enviar uma equipe para resolver o problema. Sugere aos
colegas vereadores que seja feito uma sessão por semana. Dando seguimento a
sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre sua última viagem a Belém e diz que na ocasião esteve
em vários lugares levando a demanda do município e buscando resolver essas
demandas e citas algumas. Fala que o município tem um aparelho de raios-x que
é emenda parlamenta o deputado Jaques Neves que ainda não foi instalado e o
deputado nos enviou um documento solicitando explicações sobre o porquê que
esse aparelho ainda não foi instalado e se colocou à disposição para ajudar na
instalação do mesmo. Comenta sobre a festa da igreja evangélica da Vila ametista
e agradece a todos que fizeram empenho para que essa festa acontecesse. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a
todos e Agradece o Poder Executivo por ter sanado o problema de agua na Vila
piaçaba e diz que tanto ele como a população da região estão muito felizes pois
esse era um sonho de alguns anos. A próxima afazer uso da palavra é a vereadora
Edna do Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina e fala que recentemente
o município teve a visita de deputado Cassio Andrade, deputado Sidney Rosa, o
senhor Helder Barbalho e diz que essas visitas ao município foram proveitosas,
pois tiveram promessas de emendas parlamentares. Cometa sobre o discurso do
colega vereador lázaro Purcino e diz que conhece de perto a necessidade de agua
nas Vilas Piaçava e Tabuleiro e parabeniza o prefeito Adélio por ter resolvido esse
problema na Vila Piaçaba. Fala que a política em nossos dias está desacreditada
pela população, porem os políticos que querem o bem da população não podem
desistir, pois abriria espaço para pessoas que não estão preocupadas com a
sociedade entrar e tirar proveito. Diz que está Casa vem trabalhando de forma
unida e em suas orações tem pedido a Deus que abençoe para que continue desta
forma. Parabeniza a equipe do corpo de bombeiros pela dedicação ao município.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, faz
cumprimenta a todos e comenta sobre o discurso da vereadora Edna do
Fernandão e parabeniza suas colocações. Agradece os colegas vereadores pela
aprovação da indicação. Fala que a Vila Matão está enfrentando dificuldades em
questão de agua e acredita que terá que proceder com a perfuração de um poço
semi-artesiano, pois o que tem é insuficiente para atender a demanda. Agradece
o Secretário de Obras pelos os trabalhos que estão sendo realizados no
Município. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Nonato
Alves, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a indicação do colega
vereador Irmão Marquinhos e fala que o Poder Público precisa olhar mais para as
Igrejas, pois essas entidades trabalham sem fins lucrativos buscando melhoria na
qualidade de vida das pessoas, contribuindo para uma sociedade melhor.
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Comenta sobre festa da Igreja da Vila Ametista e agradece o Executivo por ter
disponibilizado um transformar para melhorar a qualidade da energia para a
realização da mesma. Manifesta satisfação pelo Executivo ter resolvido a questão
da agua da Vila Piaçaba e diz que essa era uma preocupação de vários anos.
Fala que tem notado que durante esses nove meses de gestão o Prefeito tem se
empenhado em atender a demanda do município. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Alécio, que cumprimenta a todos e fala que o seu
compromisso é com o povo e não com deputados, por isso que sempre busca
emendas parlamentares visando melhorias para o município. Fala que em sua
última viagem a Belém esteve na COAHB, tentando conseguir a liberação de mais
cheques moradia para o município, visto que o município creche muito rápido e
esse crescimento precisa ser amparado pelo o poder público. Diz que nessa
viagem ficou garantido a liberação de viaturas para o município e um carro para
dar assistência a secretaria de saúde, no sentido de levar pacientes para fazer o
procedimento de hemodiálise. Diz que Floresta enfrenta uma grande dificuldade
em agua e acredita que a solução definitiva para esse problema e a implantação
do sistema de abastecimento de agua. Faz a parte o vereador Borrachinha e faz
um requerimento verbal para o senhor José Zamith fazer uso da tribuna, o qual é
colocado em discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. 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 diz que Floresta do Araguaia não possui nenhuma lei que rege as
normas para o transporte público e isso precisa ser resolvido o quanto antes para
que ninguém venha a ser prejudicado. Diz que tem grande admiração pelo colega
vereador Lázaro Purcino e manifesta satisfação por ter sido resolvido a questão
de agua de sua região que é uma luta de muito tempo e parabeniza o Executivo
por isso. Discorre sobre sus última viagem a Belém onde esteve na Eletronorte
passando a demanda do município. Fala que o deputado Dirceu, Beto Salame, Zé
Geraldo e Soldado Tercio sempre foram parceiros do município de Floresta do
Araguaia, enviando emendas parlamentares. Parabeniza o Prefeito que está
realizando várias obras com recursos próprios, devido a urgência da situação.
Fala que os vereadores são representantes do povo e precisam estar à altura
dessa responsabilidade. Faz a parte o vereador António Luiz e convida os colegas
vereadores e população para participarem de uma reunião com a rede Celpa,
visando discutir a questão do fornecimento de energia elétrica no município. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11:18 (onze horas e dezoito minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 27 de setembro do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o senhor
José Zamith, o qual cumprimenta a todos e convida os vereadores e a população
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para participarem do seminário regional para debater o perfil, funciomamneto,
regulação e melhorias no atendimento aos usuários do sistema único de saúde -
SUS e diz que em vista da grande dificuldade que o município enfrenta no
atendido de pacientes no Hospital Regional de Redenção acha de extrema
importância participarem desse seminário. 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, (^^2^=--—7 António Luiz Moreira dos
Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de AlencarC"
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos

2°.Secretário. ************

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

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

CNPJ: 01.776.009/0001-51


