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Poder Legislativo

ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a SESSÃO ANUAL
DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA:
31 DE AGOSTO DE 2020. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 31 de agosto de 2020, 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 GILMAIR DA
CRUZ SIQUEIRA, auxiliado pela vereadora ROSENI BRITO SOUZA 1a Secretária, em
exercício, e o vereador LÁZARO PURCINO DA SILVA, 2° Secretário, 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, com ausência
justificada dos vereadores Alécio da Costa Pessoa e Edna Maria Canuto de Sá. Dando
prosseguimento á 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 Provérbios (3 :1,5,6) 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.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto
de Resolução n° 001/2020 de 12 de agosto de 2020, que regulamenta, no âmbito da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia, a aplicação da Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de
2017, define a organização ê o funcionamento da Ouvidoria Legislativa, e dá outras
providencias, o qual foi colocado em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto
de Resolução n° 001/2019, que altera a Resolução n° 004/2003, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo posto em
discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Indicação n° 036/2020, de autoria
do vereador António Luiz, que indica a necessidade urgente de proceder com recuperação da
Ponte sob o córrego Tabocão, localizada na estrada vicinal dos Gaúchos, na região da Vila
Ametista, a qual foi posta em discussão e votação e sendo aprovada por unanimidade, TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que sempre esteve ao lado do povo, defendendo seus direitos. Diz que o atuaf Gestor
sempre cumpriu com seu dever e nunca atrasou pagamento dos funcionários. Comenta sobre
as reformas das escolas e fala que é muito difícil conseguir recursos para reformas de escolas,
pois depende de vistorias para fazer a avaliação da reforma. Fala que seu trabalho é focado
nos menos favorecidos e seu desejo é continuar com seu trabalho. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e fala que luta de forma
incansável em prol da população. Diz que a demanda em recuperação de pontes e estradas
vicinais do município é muito grande devido a cultura do abacaxi e o produtor tem a
necessidade das pontes e estradas em boas condições de trafegabilidade. Discorre sobre a
indicação de sua autoria e menciona a importância da referida ponte para os moradores da
região e pede só Secretário de Obras que resolva a situação e diz que sempre estará
cobrando os direitos da população. Dando seguimento a Sessão faz uso da palavra o vereador
Marcos dos Reis, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as pontes e estradas
vicinais e fala que o Poder Executivo tem se esforçado em realizar um trabalho a altura da
população e realizou vários trabalhos nessa área, no entanto a demanda é muito grande. Faz
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a parte o vereador Renato de Alencar e diz que as vezes nem mesmo o Estado e Governo
Federal consegue manter todas as estradas em boas condições. Volta a fazer uso da palavra
o vereador Marcos dos Reis e diz que é praticamente impossível manter um município cem
por cento em todos os setores. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino,
que cumprimenta a todos e manifesta satisfação pelas emenda parlamentar do caminhão da
Coopelfa ter sido aprovados a licitação e diz que esse caminhão irá trazer inúmeras melhores
para os associados e agradece ao Senador Paulo Rocha pelo recurso. Manifesta satisfação
por através de seu mandato poder contribuir pelo desenvolvimento do município e ajudar a
população. Diz que saiu o código do Distrito de Bela Vista e com isso agora é oficial o seu
Distritamento. Faz a parte o vereador Renato de Alencar e diz que foi a Belém, juntamente
com o colega vereador Lázaro Purcino, onde na oportunidade estiveram no IBGE cobrando
esse código do referido Distrito. Volta a fazer uso da palavra o vereador Lázaro Purcino e se
coloca a disposição da população para ajudar no que for possível. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretário pois é o próximo a fazer uso da
palavra, o vereador Gilmair Siqueira, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza os
colegas vereadores por sempre defender os direitos da população. Fala que tem um vídeo
que está rodando nas redes sociais, onde a população da região da Travessão entrou em
ação e fizeram o serviço que é de responsabilidade do Poder Executivo. D8z que conseguiu
uma máquina PC para o Município que está parada a mais de um ano simplesmente por falta
de manutenção e é prejuízo para a população essa máquina parada. Pede ao Gestor que
resolva a situação da água da Vila Mendonça, Pede o apoio dos colegas vereadores na
aprovação do Projeto de Resolução para mudar o horário das Sessões para a noite. Comenta
sobre a saúde pública e diz que servidores estão fazendo milagres para atender a população,
pois falta materiais básicos como luvas. Fala que os feirantes estão reclamando, pois tem
feirantes de outros municípios vindo vender hortaliças na feira cobertura e isso tem
prejudicado os feirantes do nosso município e pede o setor responsável que resolva essa
situação de acordo com a Lei que essa Casa aprovou. ORDEM DO DIA, iniciando com a
discussão e votação Única de Forma Simbólica, o Projeto de Resolução n° 001/2020 de 12
de agosto de 2020, que regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia, a aplicação da Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de 201 7, define a organização
e o funcionamento da Ouvidoria Legislativa, e dá outras providencias, o qual foi posto em
discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. Discussão e Votação Única de
Forma Simbólica, o Projeto de Resolução n° 001/2019, que altera a Resolução n° 004/2003,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual
após ser discutido pelos vereadores, foi colocado em votação e sendo Reprovado por 4 votos
a favor e 4 contra. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 1 0: 45 (dez horas e minutos), e convoca os vereadores para a próxima
Sessão Ordinária dia 08 de setembro do corrente ano, no horário regimental. E para constar
eu vereadora Roseni Brito Sousa, 1a Secretária, em exercício, lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereadora, wti&uJ\ • ̂  Roseni Brito Sousa 1a. Secretária, em
exercício, Vereador Gilmair da Cruz Siqueira; i/.̂ :̂ //òcf^'( Presidente, em exercício,
Vereador Lázaro Purcino da Silva /̂ *̂ _ 2°.Secretário, em exercício.
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