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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 29 DE MARÇO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 29 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
(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 votação e
em seguida aprovada por unanimidade. Leitura do Projeto de Resolução n°
001/2017, que padroniza o uniforme dos servidores da Câmara Municipal de Floresta
do Araguaia, sendo mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Leitura das emendas modificativas n° 001 a 004, apresentadas ao Projeto
de Lei n° 471/16, que disciplina o comércio ambulante no Município, sendo todas
postas em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Leitura do parecer
da Comissão de Legislação, justiça e redação, apresentadas ao Projeto de Lei n°
471/16, que disciplina o comércio ambulante no Município, sendo o mesmo colocado
em discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Leitura da indicação n°
014/17, do vereador Joaquim Fiscal, sendo a mesma posta em discussão e votação
e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 015/17, de autoria do vereador
António Luiz, a qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. Dando continuidade à Sessão e lindo a indicação n° 016, do vereador
Lázaro Purcino, sendo a mesma posta em discussão e votação e sendo aprovada
por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre sua indicação solicitando a construção
de um posto de saúde para a Vila Tabuleiro e outro para a Vila Piaçaba e diz que as
referidas vilas não possuem posto de saúde e em vista disso espera que o Executivo
atenda sua indicação, pois esses postos com certeza trará inúmeros benefícios aos
moradores da região. Diz que a população de Bela Vista há muito tempo anseio
legalizar o Distrito de Bela Vista e ontem em uma reunião na Prefeito se comprometeu
a providenciar o necessário para que isso aconteça. O próximo a fazer uso da palavra
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pé o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e diz que está
à disposição da população para ajudar no que for necessário e está determinado a
cumprir bem o seu papel que é fiscalizar os recursos publica, para que o mesmo seja
bem aplicado. Fala que acredita que o Gestor irá fazer uma boa administração, pois é
uma pessoa de boa índole e muito capacitado. Diz que os moradores da Vila Matão
estão as escuras e em vista disso solicita providencias do Executivo. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves, o qual
cumprimenta a todos e agradece o apoio da Secretaria de Saúde pelo trabalho
prestado na Vila Bom Jesus l, pois agora a Vila tem um médico definitivo que também
atende na Vila Mendonça, bem como a Vila Besta Vista que também foi comtemplada
com um médico definitivo. Diz que também foi providenciado atendimento
odontológico para a Vila Bom Jesus l, Vila Ametista e Bela Vista. Diz que o Município
é muito extenso com várias vilas e espera que esses benefícios também alcance as
demais vilas do Município e sugere que seja feio atendido itinerante. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e comenta sobre
iluminação pública nas vilas e diz que as ruas bem iluminadas é essencial para a
qualidade de vida das pessoas e agradece aos vereadores por terem aprovado sua
indicação e acredita que assim que possível o Executivo irá atender tal indicação.
Discorre sobre os banheiros públicos na Ferira Coberta e diz que segundo
informações os banheiros estão em boas condições de uso, porem ficam trancados e
diz que está recebendo inúmeras cobranças nesse sentido, em vista disso os
vereadores solicitou da Administração que disponibilize um funcionário para cuidar
dos banheiros e acredita que o Executivo irá providenciar o que foi solicitado. Fala que
recebeu uma denúncia de que tem motoristas trabalhando no ônibus escolares, sem
serem devidamente habilitados. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que a
denúncia não procede, pois no ato da contratação é solicitado o documento de
habilitação. Volata a fazer uso da palavra o vereador António Luiz e diz que como
fiscais do povo temos o dever de apurar tais denúncias. Dando seguimento a sessão
faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre a saúde e diz que o Secretario de saúde precisa solucionar a questão
das consultas o mais rápido possível, pois está sendo marcados as consultas com
mais de vinte dias de antecedência e diz que o problema é porque os postinhos de
saúde não está sendo feito atendimento da maneira que deveria ser, o que acaba
sobrecarregando o hospital e agravando o quadro clinico dos pacientes. Comenta
sobre o projeto do IDESP, da construção de casa na Vilas e diz que está muito feliz
com a realização desse projeto, pois é muito gratificante poder proporcionar as
famílias carentes o conforto e segurança que um lar oferece. Discorre sobre as
péssimas condições das estradas vicinais e fala que acredita que esse problema logo
será resolvido. 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,
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faz os cumprimentos de rotina e diz que o Executivo está enfrentando várias
dificuldades para colocar a casa em ordem, porem acredita que ele irá conseguir
realizar um bom trabalho, pois é muito competente. Diz que jamais irá apoiar o errado
ou que for prejudicar a sociedade. Comenta sobre a questão de estradas vicinais e
diz que é necessário fazer um trabalho preventivo no verão para que as estradas
suportem o período de inverno, período em que e feito a escoação do abacaxi. Diz o
Legislativo está unida em busca de melhorias para o Município. Comenta sobre o
Distrito de Bela Vista e fala que acredita que a documentação será providenciada e o
Distrito será enfim legalizado. Parabeniza e agradece o Doutor Thiago pelo trabalho e
dedicação ao Município. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro
turno artigo por artigo o Projeto de Lei N° 471/16, que disciplina o comercio ambulante
no Município, após ser discutido pelos vereadores, o mesmo colocado em votação em
primeiro turno artigo por artigo e obtendo aprovação unanime. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 05
(onze horas e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 30 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/roim e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, _<^§§ :̂ --.-̂ António Lujz^Qreirajdps
Santos 1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Mencax^^^L-K^.^ ̂ ' ,
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
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