
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE MARÇO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de março de 2015, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência
da vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS em exercício,
auxiliado pela vereadora ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 1a Secretária
em exercício e o vereador ANTÓNIO LUIZ MORREIRA DOS SANTOS,
2° Secretário em exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao
1a Secretária a averiguação de quorum, o qual constatou a presença de
sete 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 secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido
Salmo (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 votação e em seguida aprovada por
unanimidade. Em seguida é feito leitura do projeto de lei n° 409/15,
410/15, 411/15, 412/15 e 413/15, ambos que dispõe sobre alienação de
bem imóvel, sendo os mesmos encaminhado para a comissão de
legislação, justiça e redação e comissão de obras, serviços públicos e
outras atividades. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Renato de Alencar que faz os cumprimentos de rotina e fala
que foi eleito para defender o interesse de cada cidadão e fazer um
trabalho transparente, pois temos que garantir um futuro melhor para
nossas crianças. Diz que os vereadores fazem sua parte porém depende
do Gestor fazer a dele. Discorre sobre a estradas e diz que tem muita
gente levando prejuízos por falta de estradas de qualidade. Fala que
como parlamentar desta Casa de Leis está à disposição para fazer o
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melhor para a sociedade de Floresta do Araguaia e que a população tem
mesmo que fazer cobranças de melhorias no município. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 09: 40 (nove e horas e quarenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de março do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da
silva, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme vai assinada por mim e pelos .domais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereadora, ^m^âtm^ , Roseni Brasil
1a Secretária em exercício, Vereador Raimundo Nonato Alves

, Presidente em exercício, Vereador António Luiz
, 2°. Secretário em exercício.Moreira,

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-


