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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

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

DATA: 17/09/2018 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 17
de setembro de 2018, ás 09 horas, declaro aberta a 7a 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.

06- Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 060/2018, que atualiza e fixa o
período de base de calculo para a atualização da UnidadeS Fiscal de Floresta do
Araguaia.

07- Encaminhamento do Projeto de Lei Complementar n° 060/2018, para a comissão
de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos.

08- Leitura do parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de
Resolução n° 001/2018, que Regulamenta o acesso a informação no âmbito da câmara
Municipal de floresta do Araguaia.

Discussão e votação

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

• Indicação n° 073/2018 -, de 17/09/2018, de autoria da vereadora Edna do
Fernandão, que indicam a necessidade de proceder com a perfuração de um
poço semi-artesiano, no pátio da Igreja Pentecostal Nova Aliança com Deu.

Discussão e votação.
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• Indicação n° 074/2018 -, de 17/09/2018, de autoria do vereador Alécio , que
indicam a necessidade providencie com a recuperação da estrada vicinal na região da
Grota de Coco.

Discussão e votação
i

• Indicação n° 075/2018 -, de 17/09/2018, de autoria do vereador Lázaro Purcino,
que indicam a necessidade de retirar a cobrança dos consumidores da Contribuição para
Iluminação Pública da área rural que não é atingida pela iluminação pública.

Discussão e votação

• Indicação n° 076/2018 -, de 17/09/2018, de autoria da vereadora Pequena Vital,
que indica a necessidade de proceder com a doação da madeira e telhado da
escola municipal de ensino fundamental beira rio.

Discussão e votação

• Indicação n° 077/2018 -, de 17/09/2018, de autoria do vereador Borrachinha, que
indica a necessidade de proceder com colocação de 2 quebras molas com
sinalização na Rua 02 em frente a oficina de carros e motocicletas MotoCar.

Discussão e votação

• Indicação n° 078/2018 -, de 17/09/2018, de autoria do vereador Alécio, que
indica a necessidade de procede Recuperação do trecho da Avenida Paulo
Ponteies, localizada entre a Rua 02 e Rua 03, bem como a construção de uma
galeria para escoar pluvial.

Discussão e votação

• Indicação n° 079/2018 -, de 17/09/2018, de autoria do vereador Irmão
Marquinhos, que indica a necessidade de procede "Recuperação da estrada vicinal
PA Pirosca".

Discussão e votação

• Indicação n° 080/2018 -, de 17/09/2018, de autoria do vereador Irmão Renato,
que indica a necessidade de procede com a recuperação da estrada vicinal Santa
Maria.

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.

01-
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09-

11

SEGUNDA PARTE - ORDEN DO DIA

01 - Discussão e votação, em segundo turno, de forma global, o Projeto de Lei n°
511/2018, que autoriza o Poder Executivo a alienar Bem Imóvel de seu Património.

Discussão e votação

02 - Discussão e votação, única, de forma simbólica do Projeto de Resolução n°
001/2018, que regulamento o acesso de informação no âmbito da Câmara Municipal de
?Floresta do Araguaia.

Discussão e votação

03-ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão e convido a todos para a próxima Sessão Ordinária dia 15 de outubro
do corrente ano, no horário regimental.

Floresta do Araguaia, Estado do Para, em 08 de outubro de 2018.

Diuslene Mota Pinto Martins
Secretaria Legislativa
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