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

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 27 DE ABRIL DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 27 de abril de 2017, 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 ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS, auxiliado pelo
vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício
e o vereador JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, 2° Secretário, em exercício, em
seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o
qual constatou a presença de dez 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
secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Josué (1:9)
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. Leitura do requerimento n° 001/2017, de
autoria dos vereadores Gilmair da Cruz Siqueira, António Luiz, Alécio Pessoa e
Joaquim fiscal, sendo o mesmo posto em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio Pessoa,
que faz os cumprimentos de rotina e manifesta tristeza, pois um morador veterano
do Município o senhor Adão construtor que já contribui muito para o
desenvolvimento do mesmo, pois já construí várias escolas e postos de saúde e
agora aposentado precisou do Município para fazer alguns exames para a
realização de uma cirurgia no olho e acabou perdendo a chance de fazer essa
cirurgia porque o Município não pode ajudar com a realização desses exames. O
próximo a fazer uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a
todos e comenta sobre o discurso do colega vereador Alécio Pessoa e diz que
lamenta o acontecimento e sabe que o Município passa por um momento difícil,
mais acredita que tem coisas que não pode deixar de ser feito e a areia da saúde
é uma delas. Fala que devido a algumas coisas que acontece na política fica
desmotivado e que seu sonho ver a ação pública funcionando no Município. Em
seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois
é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador António Luiz, que faz os
cumprimentos de rotina e fala que a saúde em nível Nacional está na UTI, no
entanto é preciso ter bom senso e dar prioridade ao que é prioritário. Diz que o
vereador tem conhecimento da situação da população, pois tem mais contato com
o povo e tem a responsabilidade de levar a demanda da população ao Executivo.
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Fala que devido ao algumas burocracias acaba dificultando os trabalhos do
Executivo, como por exemplo a questão das licitações. E não havendo mais nada
a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 09: 47 (nove
horas e quarenta e sete minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 28 de abril do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu
vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos, 1° Secretário, 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, Vereador,,
Raimundo Nonato Alves dos Santost^Secretário, íem exercíciòT Vereador
António Luiz Moreira dos Santos {cfôjgjrà " __ , Residente, em exercício,
Vereador José Maria Lima Magalhães ...... ̂ (fjX -^-Secretário, em
_-,___ :,»:-, ******************************************^íuwwr**w6 AU l U IO l w-
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