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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE ABRIL DE 2015. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 de abril 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
JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador RAIMUNDO
NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário e a vereadora ROSENI
BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário 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 (25:1) 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 feita a leitura da mensagem aditiva, apresentada ao projeto de lei
complementar n° 046/14. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio da
Costa o qual cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Belém
juntamente com os colegas vereadores onde protocolaram oficio em várias
secretarias solicitando benefício para nosso município entre eles cita a
solicitação da vinda da banca de documento de identidade e conversando
com Delegado Geral ficou decidido que esse trabalho será feito brevemente
em nosso município uma vez que a funcionaria publica já foi a Belém e fez o
treinamento e a Prefeitura já comprou os matérias necessários para a
confecção das identidades. Diz que esta é uma conquista muito grande pra
nosso município e estão lutando para conseguir trazer o cartório eleitoral para
nosso município e assim resolver uma questão simples, porém importante
para nossos cidadãos.
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E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 09: 30 (nove e horas e trinta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24 de abril do corrente ano,
no horário regimental. E para constar eu vereador Raimundo Nonato Alves,
1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Djirétora da Câmara
Municipal, Vereador, ^"Tll^L., Raimundo yj^dnato Alves 1°.

, Presidente,Secretário, Vereador José Maria Magalhães
/F~\a Roseni Brasil, ^kW>u^ , 2a. Secré
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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE ABRIL DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de abril 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 JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário e a
vereadora ALÉCIO DA COSTA PESSOA, 2° Secretário, em exercício,
em seguida o senhor presidente solicitou ao 1a Secretária a averiguação
de quorum, o qual constatou a presença de seis 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 (1:1) 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. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Raimundo Nonato que cumprimenta a todos e
discorre sobre a recuperação da estradas PA 449, obra realizando com
recursos do Governo do Estado e diz que a obra não saiu de qualidade o
que está lhe deixando preocupado com a situação. Fala que a
recuperação da estrada foi feito por duas firmas e que esteve hoje nos
trechos onde as duas empresas trabalhou e pode perceber que o trecho
onde foi feito a recuperação com a firma de fora, saiu bem melhor e por
isso, pede ao Executivo que deixe que as empresas de fora realize esse
tipo de trabalho, pois assim ficará mais fácil fiscalizar as obras. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 09: 35 (nove e horas e trinta e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 26 de maio
do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Lázaro
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Purcino çte silva, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
Diretora cia Câmara Municipal, Vereador, "^SmL- Raimundo

1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães
Presidente, Vereador Alécio da Costa Pessoa,

2°. Secretário, em exercício.
c**************************************************************
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