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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

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

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 24 de outubro 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
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 (23:1-2) 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. Leituras das indicações n° 053/17, 064/17
e 065/17, sendo todas colocados em discussão e após serem discutidas pelos
vereadores foram postas em votação e sendo todas aprovadas por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Borrachinha, que
cumprimenta a todos e comenta sobre sua viagem a Brasília, onde esteve em
busca de recuso para o Município. Fala que está à disposição da população para
ajudar no que for necessário. A próxima a fazer uso da palavra é a vereadora
Edna do Fernandão, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as
dificuldades que a saúde vem enfrentando e diz que como a saúde não espera o
Executivo e o Legislativo se uniram para tentar conseguir recurso para a saúde e
acredita que no próximo ano irá sair algumas emeda para a saúde do Município e
consequente melhorar esse serviço. Dando continuidade a sessão faz uso da
palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e discorre sobre a
semana da saúde visual que está sendo realizando no Município e diz que todos
estão unidos em prol do mesmo objetivo, pois sabemos que esse serviço é de
extrema importância a população. Comenta sobre a visita da Deputada Estadual
Cilene Couto ao Município e manifesta satisfação pela determinação da deputada
em cumprir seus compromissos. Agradece ao Vice-governador Zequinha Marinho
pelo apoio que tem dado a realização da semana da saúde visual que está sendo
realizando no Município. Agradece a Deputada Federal Julia Marinho pelo apoio
que tem demonstrado ao nosso Município. Dando continuidade à sessão faz uso
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da palavra o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre sus viagem a Brasília, onde esteve em busca de recurso para o
Município e cita algumas propostas de emendas parlamentares. Comenta sobre
a indicação de sua autoria e solicita ao Secretário de Obras que resolva essa
situação o mais rápido possível, visto que o período chuvoso já se iniciou e
agradece pelos trabalhos que já foram realizados no Município. Discorre sobre a
situação da energia elétrica da Vila Ametista e diz que entrou em contato com o
coordenador regional da Celpa, para tentar resolver a situação o mais rápido
possível, pois está muito preocupado com a precariedade das instalações da rede
elétrica dessa vila. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves,
que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre a viagem dos vereadores a
Brasília, onde estiveram em busca de recursos para o Município. Diz que no
próximo ano é ano de eleição e agora é a hora de ver quem realmente tem
compromisso com o Município. Agradece o Secretário de Saúde, o senhor Aquino
pelo empenho em realizar um bom trabalho. Parabeniza o Secretário de Obras
belo belíssimo trabalho que está sendo realizando e o Prefeito Adélio por dar
autonomia para os secretários realizar seus trabalhos. Dando seguimento a
sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a
todos e fala que a viagem dos vereadores a Brasília foi muito proveitosa, visto que
isso resultará em benéficos para o Município. Diz que esteve no gabinete do
Deputado Zé Geraldo, onde esteve cobrando emenda parlamenta de 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) para a implantação do sistema de abastecimento
das Vilas Tabuleiro e Piaçaba e acredita que no início do próximo ano essas
emendas serão enviadas ao Município. Agradece aos colegas vereadores pelo
apoio na aprovação da indicação de sua autoria. Faz a parte o vereador António
Luiz e parabeniza o colega vereador Lázaro Purcino pela indicação e diz que a
esteve conversando com o Secretário de obras sobre a possibilidade de fazer a
recuperação dos ramais e o mesmo lhe informou que os ramais que derem para
serem feitos com a patrol serão feitas. Volta afazer uso da palavra o vereador
lázaro Purcino e diz que tem conhecimento da grande demanda do Município em
questão de estrada vicinal, no entanto acredita que o Executivo precisa priorizar
o que for mais urgente. 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 de rotina e pede um minuto de silencia em
memória ao senhor Raimundo Nonato Alves dos Santos. Diz que essa Casa de
leis tem a responsabilidade de correr atrás de recursos para o Município. Diz que
os vereadores estiveram em Brasília no início do mês buscando melhorias para o
Município. Diz que se todos os deputados alocar as emendas parlamentares
prometeram o Município de Floresta do Araguaia, realmente trará inúmeros
benefícios a população e acredita que o Poder Executivo irá fazer o máximo para
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estar apto para receber essas emendas. Diz que está à disposição da população
vinte e quatro horas por dia para ajudar no que for necessário. ORDEM DO DIA.
Iniciando com discussão em segundo turno, de forma global o projeto de emenda
aditiva n° 001/17, que acrescenta dispositivo ao artigo 51 da Lei Orgânica do
Município de Floresta do Araguaia, logo após ser discutido pelos vereadores o
mesmo foi posto em votação em segundo turno, de forma global e aprovado por
unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10:31 (dez horas e trinta e um minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de outubro 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 jyplp^ demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, ^^LuJ r̂-r̂ ntônio Luiz Moĵ irjLílos.,S3ntos
1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alenc
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos

2°.Secretário. ************
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