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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 27 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 (1:7) 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 parecer comissão de legislação,
justiça e redação, apresentado projeto de emenda aditiva n° 001/17, que
acrescenta dispositivo no artigo 51 da Lei Orgânica do município de Floresta do
Araguaia, o qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre as visitas que está fazendo nas escolas
municipais, juntamente com os colegas vereadores José Maria, Irmão
Marquinhos, Joaquim Fiscal, Borrachinha, vereadora Piquena Vital e Edna do
Fernandão, visando ter conhecimento da real situação das escolas, bem como ter
maior aproximação com alunos e professores. Diz que esteve com o Secretário
de Educação levando algumas demandas das escolas e algumas das quais já
foram atendidas e convidas os demais vereadores a praticarem dessas visitas. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a
todos e discorre sobre a perfuração o poço artesiano na Vila Piaçaba e agradece
o Prefeito pela execução dessa obra. Diz que a população dessa região a bastante
tempo passa grande dificuldades por falta de agua e estão todos muito felizes com
a perfuração desse poço. Diz que o povo precisa de políticos que estão
comprometidos em prestar um bom serviço. Comenta sobre as estradas vicinais
e fala que devido a extensão do município e o grande número de estradas vicinais
as vezes o Executivo não consegue atender a demanda. Manifesta preocupação
com a questão de estrada vicinal da região do Bom jesus II e Cocalino. Dando
continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Borrachinha, que
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cumprimenta a todos e fala que está em luta incansável em busca de melhorias
para o povo. Fala que ontem esteve em uma reunião com o representante regional
da Celpa o senhor Maikon, onde tirou algumas dúvidas sobre a extensão da
energia elétrica nas Vilas. Comenta sobre o projeto de sinalização das vias
públicas, que com certeza irá contribuir para diminuir o índice de acidentes.
Comenta sobre as visitas que estão sendo feitas nas escolas municipais e diz que
irá continuar com esse trabalho, pois são extremamente importantes para que os
parlamentares tenham conhecimento das dificuldades enfrentadas nessas
escolas e assim buscar soluções. Agradece o Gestor pela solução do problema
de agua na Vila Mendonça e se coloca à disposição para ajudar no que possível.
Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra a vereador Piquena Vital, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as visitas nas escolas e agradece
aos profissionais de educação e alunos pela recepção. Manifesta satisfação pela
obra realizada na Vila Piaçaba e se coloca à disposição da população para ajudar
no que foi preciso. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão
Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o Prefeito por estar
presente à Sessão, bem como pelo trabalho que vem realizando no município.
Fala que coo representante do povo está sempre cobrando seus direitos. Diz que
está chegando equipamentos para as Unidade Básicas de Saúde e certamente
irá melhora a qualidade do atendimento. Discorre sobre as visitas feitas nas
escolas e agradece o Secretário de Educação, por estar atendendo os pedidos
dos vereadores resolvendo os problemas dessas escolas. Dando continuidade à
sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de
rotina e comenta sobre sua última viagem a Capital do Estado, onde esteve na
direção da rede Celpa, levando um documentário feito pela ASCOM, mostrando a
situação das instalações da rede de energia elétrica nas Vilas Ametista e São
Vicente. Diz que o diretor da Celpa quando viu o documentário colocou a situação
como emergência e as providencias já estão sendo tomadas para solucionar o
problema e agradece aos colegas vereadores que participaram da reunião com o
representante regional da Celpa. Fala que esteve no gabinete do deputado
estadual Jaques Neves, onde o deputado solicitou informações sobre o que está
faltando para instalar o parelho de raio-x e se prontificou em ajudar no que for
preciso. Fala que após a Sessão irá participar de uma reunião com o Gestor e o
Secretário de Saúde para tratar desse assunto. Convida a todos para participarem
da sessão itinerante na Vila Ametista dia 29 de setembro as 19:30. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de
rotina e agradece o Gestor pelas indicações de recuperação de estrada vicinal
atendidas na região do Mineirim e diz que os moradores dessa região estão felizes
pois agora tem estrada pala escoar suas produções, bem como outras indicações
que foram atendidas. Comenta sobre a indicação do colega vereador António Luiz
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solicitando a recuperação da ponte do 41 e diz que essa indicação em breve será
atendida e será construída uma ponte de concreto. Faz a parte o vereador António
Luiz e diz que referida ponte está numa situação precária, causando inúmeros
transtornos e prejuízos a população e pede ao Executivo que seja feito uma bucha
de improviso até a obra da construção da mesma seja providenciada. Agradece o
Prefeito e o Secretário de Obras pelo esforço em atender os pedidos dos
vereadores. Parabeniza os vereadores pelo trabalho que estão fazendo das
visitas nas escolas municipais e sugere que esse trabalho seja feito nos demais
órgãos públicos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador José Maria, que
faz o cumprimento de rotina e parabeniza o Executivo pelo trabalho prestado no
município e diz que as Vila Piaçaba e Tabuleiro já por muito tempo passando
dificuldades por falta de agua e o Executivo com apenas noves meses de mandato
resolveu esses problemas. Discorre sobre as visitas feitas nas escolas e fala que
alguns dos problemas relatados já foram resolvidos. Agradece ao Secretário de
Saúde pelo bom prestado. 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 discorre sobre algumas promessas de
emendas parlamentares para o município. Diz que foi uma hora ter o apoiado o
Prefeito Adélio nas eleições, pois ele está fazendo uma boa administração.
Parabeniza a o Prefeito que está realizado algumas obras emergenciais com
recursos próprios do município. Diz que o Gestor tem ajudado todas as igrejas.
Faz a parte os vereadores Irmão Marquinhos e Alécio e agradece o Prefeito pelo
apoio que tem dado as igrejas. Volta a fazer uso da palavra o vereador Irmão
Renato parabeniza o secretariado em geral pelo bom trabalho que está sendo
feito. ORDEM DO DIA. Iniciando com discussão em primeiro turno, artigo por
artigo o projeto de emenda aditiva n° 001/2017, logo após ser discutido pelos
vereadores o mesmo foi posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e
aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:40 (dez horas e quarenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 28 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/mlps demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, -$í$!i£k~~~~T 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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