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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 29 DE ABRIL DE 2016. ÁS
9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 29 de abril 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 da vereador ALÉCIO DA
COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS
SANTOS 1° Secretário, em exercício e o vereador GERALDO FREDERICO 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 oito
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 a segunda secretária que
fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (3:1) 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:
Logo após é lida a ata da sessão anterior, a qual foi posta em votação e obtendo
aprovação unanime. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador o
vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e diz que sempre
exerce seu trabalho com muita satisfação, as vezes fazendo até o impossível
buscando o melhor para a população. Fala que trabalha incansavelmente para
o povo e está disponível 24 horas por dia. Diz que está finalizado o mandato e
chegando o período pré-eleitoral, momento em que a população irá avaliar o
trabalho de cada político e ver se é cabível depositar novamente seu voto de
confiança. Fala que constantemente tem buscado recursos para o município
junto aos deputados e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu,
porém seu desejo era ter conseguindo muito mais e por isso continua na luta
pela população. Justifica sua ausência nas duas sessões anteriores. O próximo
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a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que ontem esteve em uma reunião na Vila Bela
Vista para discutir sobre a criação do segundo porto da balsa e os moradores
não aceitaram, então acredita que o dono da empresa irá rever essa questão.
Diz que os compromissos que o dono da balsa vez na época em que foi
implantado o porto da balsa na vila não foram cumpridos e que ouviu
comentários o que não pode provar que também não paga os impostos. Em
seguida o senhor Presidente passa a presidência para o Primeiro secretário, pois
é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador Alécio Pessoa, faz os
cumprimentos de rotina e diz que hoje teve uma reunião com a população da
Vila Bela Vista e a empresa do porto. Diz que a empresa deseja mudar o porto,
mais não está pensando em como isso irá afetar a população. Fala que tem uma
proposta para fazer para a empresa e para o Gestor, da empresa se
comprometer de fazer algum benefício para a Vila anualmente e a proposta da
empresa foi completamente contraria, visto que não está preocupada com a
comunidade. Discorre sobre o cheque moradia e diz que a população está lhe
comprando esse benefício, então foi na COABE em busca de informações e foi
informado que não irá mais ser liberando os cheques moradia devido à crise que
o Brasil está enfrentando. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 09: 45 (nove horas e quarenta e cinco
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 17 de
maio do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador António
Luiz Moreira dos Santos, 1° Secretário, em exercício lavrei e assino a presente
Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e p,glos demais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, é -António Luiz
Moreira dos Santos 1°. Secretário, em exercício, Vereador Alécio da Costa
~>essoa.<̂ ^^^^ >̂ Presidente, Vereador Geraldo Frederico da Silva,
ymWs/̂  . 2°. Secretário, em exercício.
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