
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE OUTUBRO DE
2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 26 de outubro de 2016, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a
presidência do vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo
vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS 1° Secretário em
exercício, e o vereador, RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 2°
Secretário em exercício, 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 Amos (2:1) declarando
aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do regimento interno,
continuando solicitou ao 1° Secretário a leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Logo após é lida a ata da sessão anterior, sendo a mesma foi
colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do
parecer da comissão de finanças e orçamentos apresentado ao Projeto de
Lei n° 472/2016, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias para o
Exercício de 2017, sendo o mesmo colocado em discussão e votação e
obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua
viagem a Brasília e diz que essa viagem foi muito positiva, pois conseguiu
recursos para o município e cita alguns. Agradece ao Prefeito eleito o senhor
Adélio dos Santos, por acompanhar os vereadores a essa viagem a Brasília
e diz que o Prefeito atual durante dois mandatos nunca acompanhou os
vereadores em uma viagem para buscar recurso para o município. Fala que
fica muito triste em ver o descaso e a falta de compromisso do Executivo com
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a necessidade da população. Diz que está muito preocupado com a situação
doa alunos do ensino médio na Vila Tabuleiro, pois o Prefeito informou que
não mais irá pagar o aluguel da casa dos professores, bem como a
exoneração de servidores de extrema importância a manutenção da saúde e
educação e em vista disso algumas pessoas lhe procuraram preocupados
com essa situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo
Frederico, que cumprimenta a todos e fala que está satisfeito com sua
viagem a Brasília, onde esteve junto aos seus representantes e todos os
vereadores retomaram felizes pois cumpriram com o objetivo da viagem que
é conseguir recursos para o município. Diz que espera que a nova Gestão
transforme Floresta do Araguaia para melhor, para que a população seja feliz
e que está muito satisfeito por fazer parte dessa mudança. Fala que como
representantes do povo precisamos ficar do lado da população. ORDEM DO
DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo, o Projeto
de Lei n° 472/2016, o qual dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para o
Exercício de 2017, sendo o mesmo posto em votação em primeiro turno,
artigo por artigo e sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão as
10:09 (dez horas e nove minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 27 de outubro do corrente ano, no horário regimental. E
para constar eu vereador Renato Pereira de Alencar, 1° Secretário, lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
^—-7-António Luiz ,Moreira dos Santos 1°. Secretário em

exercício, Vereador ^^ Alécio da Costa Pessoa, Presidente,
Vereador, ^^^_ Raimundo Nonato Alves dos Santos 2°
Secretario, em exercício.
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