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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 02 DE ABRIL DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 02 de abril de 2018, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta
do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência, em
exercício do vereador MARCOS DOS REIS ROCHA, auxiliado pela vereadora
EDNA MARIA CANUTO DE SÁ 1a Secretária, em exercício e a vereadora ROSENI
BRITO SOUSA, 2a Secretária, em exercício, 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 a segunda secretária que
fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (135:3) 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 discussão votação e em seguida
aprovada por unanimidade. Leitura da indicação n° 029/2018, do vereador
Borrachinha, a qual foi colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, o qual faz os
cumprimentos de rotina e agradece os colegas vereadores pela aprovação da
indicação de sua autoria, solicitando a colocação de um bueiro próximo ao senhor
Balinha. Discorre sobre a dificuldade em questão de pontes e estradas vicinais que
o Município está passando e cita algumas. Diz que está à disposição da população
para ajudar no que for possível. Comenta sobre segurança pública e diz que a
população frequentemente está tendo suas residências invadidas por marginais e
sugere o aumento da guarnição, pois acredita que os policias do município são
insuficientes para atender todo o Município. Fala que tem uma pessoa de má índole
que está atuando com falsidade ideológica que está se passado por amigo seu e
por sua pessoa e que felizmente essa pessoa foi descoberta que será punida
conforme a lei. Dando continuidade à Sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a polemica que a
pavimentação asfáltíca que está sendo feita no Município está causando e os
colegas vereadores para participarem de uma reunião na quinta-feira na Rua
Liberdade. Fala que participou de uma reunião com o engenheiro da obra, onde o
mesmo afirmou que irá proceder com a pavimentação asfáltica na Rua da
Liberdade se o Prefeito assinar um documento assumido toda responsabilidade, o
qual o Prefeito não assinou e nem deve assinar, pois essa responsabilidade cabe
a empresa que está realizado a obra. Comenta da importância da pavimentação
asfáltica na Rua da Liberdade e diz que quem deve escolher as ruas que que serão
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asfaltadas é o Executivo e não a empresa que está realizado a obra. Faz a parte a
vereadora Edna do Fernandão e diz que ver a Rua da Liberdade como a menina
dos olhos de Floresta do Araguaia, pois é a primeira rua do Município e que a única
coisa que não tem jeito é para a morte. Fala que o Prefeito tem por obrigação
assaltar a Rua da Liberdade, pois foi uma promessa feita no palanque durante sua
campanha eleitoral. Faz a parte o vereador Joaquim Fiscal e diz que o Gestor
também precisa arcar com suas responsabilidades, pois tem alguns locais que
precisam ser colocados bueiros que não estão sendo feito como deveria. Faz a
parte o vereador Borrachinha e diz que o colega vereador pode contar com o seu
total apoio para resolver esse empasse. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre
a obra de pavimentação asfáltica que está sendo realizado no Município e que no
seu ponto de vista fazendo uma drenagem dar para fazer um asfalto de qualidade
na Rua da Liberdade e se não está no contrato da empresa fazer a drenagem o
Município precisa fazer, pois a população não pode ser prejudicada. Agradece o
Secretário de Obras pelos trabalhos que estão sendo realizados na região do
Tabuleiro e Piaçaba. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o
Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Irmão
Marquinhos, faz os cumprimentos de rotina e fala que foi eleito com uma pequena
minoria de votos, no entanto representa toda a população e tem a responsabilidade
de fiscalizar o recurso público. Comenta sobre a importância de proceder com a
pavimentação asfáltica da Rua da Liberdade e fala que grande parte da escoação
da safra do abacaxi, o eixo principal do Município passa por essa rua. Diz que a
Rua Adolfo Lima também está no mesmo empasse da Rua da Liberdade. Fala que
o Gestor demonstrou o desejo para que a Rua da Liberdade seja pavimentada,
visto que foi uma promessa em sua campanha eleitoral. Discorre sobre iluminação
pública e pede ao Executivo agilidade na realização desse serviço essencial a
população. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo turno, de
forma global o Projeto de Lei n° 500/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar
bem imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em votação e obtendo
aprovação unânime. Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de
Lei n° 501/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, sendo o mesmo posto em votação e obtendo aprovação unânime.
Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei n° 502/2018, que
autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo
colocado em votação e obtendo aprovação unânime. Discussão em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei n° 503/2018, que autoriza o Poder Executivo
a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo colocado em votação e
obtendo aprovação unânime. Discussão segundo turno, de forma global o Projeto
de Lei n° 504/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu
património, sendo o mesmo colocado em votação e obtendo aprovação unânime.
Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei n° 505/2018, que
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autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo
colocado em votação e obtendo aprovação unânime. Discussão em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei n° 506/2018, que autoriza o Poder Executivo
a alienar bem imóvel de seu património, sendo o mesmo posto em votação e
obtendo aprovação unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 28 (dez horas e vinte e
oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 09 de
abril do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereadora Edna
Maria Canuto de Sá, 1a Secretária lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pelas demais membros da Mesa Directora da
Câmara Municipal, Vereador, y^Aú Edna Maria CanutoJIde/j Sá 1a.
Secretário, em exercício, Vereador Marcos dos Reis Rocha .,- ̂ ^y
Presidente, em exercício, Vereadora R o s e n i ? Brito
sousa .|iMÀ 5̂UX <̂l 2a.Secretária. em exercício.**************************************
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