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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO
ARAGUAIA- DATA: 30 DE MARÇO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 30 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 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 Salmos
(24:1) 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 parecer da Comissão de
Legislação, justiça e redação, apresentadas ao Projeto de Lei n° 477717, que altera a
Lei n° 104/2014, sendo o mesmo colocado em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, justiça e
redação, apresentadas ao Projeto de Resolução n° 001/17-CMFA, que dispõe sobre
a padronização do uniforme dos servidores da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia, sendo o mesmo colocado em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. Leitura da indicação n° 017/17, do vereador Nonato Alves, sendo a mesma
posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n°
018/17, de autoria do vereador José Maria, a qual foi colocada em discussão e votação
e obtendo aprovação unânime. Dando continuidade à Sessão e lindo a indicação n°
019, do vereador Lázaro Purcino, sendo a mesma posta em discussão e votação e
sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 020/17, do vereador António Luiz, a
qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina
e comenta sobre a indicação de sua autoria e diz que fez a indicação solicitando a
pavimentação asfáltica do local onde é realizado o festival do abacaxi devido à grande
necessidade de melhorar sua estrutura, pois essa festa é tradição do município, muito
bem organizada, porem deixa a deseja nesse sentido. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza
os vereadores pelas as indicações e diz que percebe que todos os vereadores estão
comprometidos com o Município. Discorre sobre sua indicação solicitando a
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construção do muro na escola de ensino fundamental na Vila Ametista e diz que essa
escola ainda não foi inaugurada e está faltando o muro para dar maior segurança aos
alunos e profissionais de Educação. Solicita ao Executivo que disponha guardas para
a Feira Coberta, visando dar mais segurança ao pessoas que precisam utilizar o
referido local. Discorre sobre a limpeza das ruas nas Vilas e diz que a melhor época
para realizar esse trabalho é no início do verão. Dando seguimento a Sessão faz uso
da palavra o vereador José Maria, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre
a indicação de sua autoria solicitando a recuperação da ponte sobre o córrego chapéu
de palha e diz que a mesma está em péssimas condições correndo o risco de causar
acidentes. Comenta sobre a situação da estrada saindo para Vila Bela Vista, onde tem
um trecho que precisa colocar bueiro para escoar a agua e fala que o Secretario de
Obras irá resolver a situação. Discorre sobre iluminação pública que é a preocupação
de todos e diz que foi feito uma reunião com o Gestor e o mesmo informou que já está
sendo feto licitação para resolver esse problema. Diz que há muitas denúncias de que
tem motoristas escolares que não são devidamente habilitados. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que cumprimenta a todos e diz que
admira o trabalho do senhor Gilson, diretor do hospital. Comenta sobre sua última
viagem a Belém, juntamente com o senhor Gilson, onde esteve buscando recursos
para a secretaria Municipal de Saúde e cita algumas as emendas que conseguiu para
o Município e diz que fica muito feliz por estas conquistas. Agradece o Prefeito e o
Secretário de Agricultura por terem atendido as igrejas evangélicas e ter contrato a
Som e Louvor para o festival do abacaxi e parabeniza o colega vereador Nonato Alves
pela indicação solicitando a pavimentação asfáltica do local onde é realizado esse
evento. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta
a todos discorre sobre iluminação pública e diz que fez indicação para a Vila Piaçaba
e Bom Jesus II. Fala que foi informado que o processo o licitatório já está em
andamento e que será feito uma recuperação de urgência para atender os Locais com
mais precariedade e solicita que a Vila Piaçaba seja prioridade nesse serviço, pois a
vila está às escuras. Agradece o Executivo, pois através do Ministro Elder Barbalho
foi locado para o Município 1000.000,00 (um milhão de reais), para comprar
maquinários e diz que esses maquinários será de grande ajuda para proceder com a
recuperação das estradas vicinais. 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 diz que observando as
indicações dos colegas vereadores percebe a preocupação de cada um com o bem
do Município. Diz que esse ano tem previsão de entrar muitas emendas
parlamentares, que com certeza irá contribuir para o desenvolvimento de Florestado
Araguaia. Diz que o vereador deve cobrar do Executivo, para atender à necessidade
da população, pois os vereadores estão mais próximos do povo e conhece suas
dificuldades. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão e votação do Projeto de Lei
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n° 477/17, que dispõe sobre a alteração da Lei 104/2004, logo em seguida foi posto
em votação e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma
global 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 segundo
turno de forma global e obtendo aprovação unanime. Discussão única de forma
simbólica o Projeto de Resolução n° 001/17-CMFA, que dispõe sobre a padronização
do uniforme dos servidores da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, como não
houve discussão o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 30 (dez horas e trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 31 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 miroe pelos demais membros
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, ̂ ^ — r-Antônio Luiz
Moreira, dos Santos 1°. Secretário, Vereador RenatoreTeira de Alencar

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos
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