
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

QUINTA SÊÍSSÀcTÕRDiNARIA. DÕ~^RÍMÊÍRd>ERÍÕpÕ LEGISLÃflVoT DA
QUARTA SESSÃO ANUAL, DA 6a LEGISLATURA. DA CAMARÁ MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PARA.

DATA: 20/03/2020 HORA: 09 h 00 m.

01 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM -- (Solicito 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
20 de março de 2020, declaro aberta a 5a Sessão Ordinária, do 1° Período
Legislativo, da 4a 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 Decreto Municipal n° 298 de 18 de março de 2020.

07 - Leitura do Parecer Conjunto da Comissão de Finanças e Orçamentos e
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei n°
549/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao orçamento
geral deste município.

Discussão e Votação

08 - Apresentação do Requerimento e indicações dos vereadores para a presente
Sessão.

• Indicação n° 007/2020, do vereador Irmão Renato, que indica a necessidade
de proceder com limpeza e encascalhamento das ruas e avenidas do Distrito
Bela Vista.

Discussão e votação.

• Indicação n° 008/2020, do vereador Irmão Renato, que indica a necessidade
de proceder com a reforma do Posto de Saúde do Distrito de Bela Vista.

Discussão e votação.

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro- E-mail -camaradefloresla@hotmail.com
CEP - 68-543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Bfasil

CNPJ; 01.776.009/0001-51
Pagina 1 de 3



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

*sJ • Indicação n° 009/2020, do vereador Irmão Renato, que indica a necessidade
de proceder com o calçamento da rua entrada do Distrito de Bela Vista e da
rua que dar acesso para o Porto da Balsa.

Discussão e votação.
• Indicação n° 010/2020, do vereador Irmão Renato, que indica a necessidade

urgente de proceder com a recuperação da estrada vicinal que entra no
Raul, passando pelo Oity, até a estrada vicinal principal.

Discussão e votação.
"̂**%

Indicação n° 011/2020, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade de proceder com a recuperação da estrada vicinal saindo da
vicinal 41 até o Distrito de Bela Vista, bem como a recuperação dos bueiros
danificados.

Discussão e votação.

Indicação n° 012/2020, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade urgente de proceder com recuperação de estrada vicinal.

Discussão e votação.

Indicação n° 013/2020, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade urgente de proceder com uma reforma, construção de duas
salas de aula e de uma cozinha, bem como a climatização das salas de aula.

Discussão e votação.

Indicação n° 014/2020, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade urgente de "proceder com a aquisição de um transformador para
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sorriso do Araguaia.

Discussão e votação.

Indicação n° 015/2020, de autoria do vereador António Luiz, que indica a
necessidade urgente de proceder com a recuperação de estrada vicinal.

Discussão e votação.

^=^=fc
09- Passaremos a seguir ao espaço reservado ao TEMA LIVRE e cada vereador
terá o prazo máximo de 10 (dez) minutos, sujeito a apartes.

01-

02-_

03-_

04-
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05-_

06-_

07-.

08-_

09-_

11

10-SEGUNDA PARTE-ORDEM DO DIA.

11 - Iniciando com a discussão e votação, em segundo turno, de forma global, o
Projeto de LEI COMPLEMENTAR N° 069 de 03 de dezembro de 2019, que dispõe
sobre a alteração dajirea territorjal dn nistrito.de Bela Vista_criado pela Lei
Complementar n° 022 de 11 de dezembro de 2008, define e descreve os limites do
perímetro urbano, fixa o vencimento do Agente Distrital.

Discussão e Votação.

12 - Discussão e votação, em primeiro turno, artigo por artigo, Projeto de Lei n°
549/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao orçamento
geral deste município.

Discussão e Votação.

13 - ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão e convido a todos para a próxima Sessão Extraordinária dia 20 de
março do corrente ano, as _ _.

• Convido o senhor Roberto Pereira de Alencar, para falar sobre a
Colónia de Pescadores Z - 79.

10 minutos

Floresta do Araguaia Estado do Pará, em 19 de março 2020.

Diuslene Mota Pinto
Secretaria Legislativa
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