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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DÁ~
SEGUNDA SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CAMARÁ MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PARA.

DATA: 06/08/2018 HORA: 09 h 00 m.

01 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM - (O Presidente Solicita ao 1° secretário que faça a
averiguação de quorum).

02 - Convido a todos para ficarem de pé em saudação as bandeiras, nacional, estadual
e municipal.

03 - Solicito ao 2° secretário que proceda com a leitura de um trecho bíblico.

04- Invocando a proteção de Deus para o bem desta Casa e deste Município, hoje 06
de agosto de 2018, ás 09 horas, declaro aberta a 1a sessão ordinária, do 2° período
legislativo da 2a sessão anual da 6a legislatura da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia, podemos nos sentar.

05 - Obedecendo ao ordenamento regimental, solicito a secretaria legislativa que faça
a leitura da ata da sessão anterior.

Discussão e votação.

09 -Apresentação das indicações dos vereadores para a presente Sessão.

• Indicação n° 052/2018 -, de 06/08/2018, de autoria do vereador Borrachinha, que
indicam a necessidade de proceder com a recuperação da ponte sobre o córrego
Castanha na vicinal localizada na estada que vai para o senhor Ditim.

Discussão e votação

• Indicação n° 053/2018 -, de 06/08/2018, de autoria do vereador Borrachinha, que
indicam a necessidade de proceder com a limpeza das ruas e recuperação da
iluminação pública das Vilas Escolinha e Juassama.

Discussão e votação

• Indicação n° 054/2018 -, de 06/08/2018, de autoria do vereador Irmão
Marquinhos, que indicam a necessidade de proceder com a colocação de dois
bueiros na estrada da Vila Escolinha.

Discussão e votação
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• Indicação n° 055/2018 -, de 06/08/2018, de autoria do vereador Irmão
Marquinhos, que indicam a necessidade de proceder com a colocação de um
bueiro, localizada na região da Vila Escolinha, na estrada da propriedade do senhor
João Lopes.

Discussão e votação

• Indicação n° 056/2018 -, de 06/08/2018, de autoria do António Luiz, que indica
que providencie a reposição das lâmpadas queimadas e quebradas do Distrito de Bela
Vista, bem como providenciar luminárias nos postes que a Rede Celpa implantou
recentemente.

Discussão e votação

• Indicação n° 057/2018 -, de 06/08/2018, de autoria do vereador António Luiz,
que indicam a necessidade de proceder a recuperação da iluminação pública da
Vila Ametista.

Discussão e votação

10- Passaremos a seguir ao espaço reservado ao TEMA LIVRE e cada vereador terá o
prazo máximo de 10 (dez) minutos, sujeito a apartes.
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03-ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão e convido a todos para a próxima Sessão Ordinária dia 13 de agosto
do corrente ano, no horário regimental.
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Floresta do Araguaia, Estado do Para, em 06 de agosto de 2018.

P
Diuslene Mota Pinto Martins

Secretaria Legislativa
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