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

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 28 DE ABRIL DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 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 LÁZARO PURCINO 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 nove 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação com
o futuro da política no País e fala que acompanhado a TV Câmara ficou triste ao
observaras mudanças na previdência social, pois os direitos dos trabalhadores
adquiridos ao longo dos anos estão sendo perdidos. Fala que o erro da previdência
não está no trabalhadores, mais sim no governantes que são corruptos e legislam
a favor próprio e diz que nossa região será muito atingida por essa reforma na
previdência, pois grande parte da população do nosso Município é trabalhador rural
que são os mais prejudicados. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves que cumprimenta a todos e discorre sobre o festival do abacaxi e diz
que na sessão passada entrou com uma indicação, solicitando a pavimentação
asfáltica do centro cultural onde é realizado o festival visando uma melhoria na
infraestrutura do local e diz que ontem foi informado pelo secretário de obras que a
Prefeitura irá entrar em parceria com o imobiliária Jardim Moriá para realizar tal
obra. Fala que na próxima semana irá a Belém em busca de melhorias para o
município e diz que Floresta do Araguaia é bastante lembrada principalmente na
época dos votos e diz que esse é a hora de ver quem tem compromisso com nossa
cidade. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador Alécio por
suas palavras e diz que o País está passando por um momento de crise e que a
policia Federal está realizando um bom trabalho em investigar os casas de
corrupção. Fala que o principal objetivo do governo deveria ser sanar a corrupção
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ao invés de fazer reformas que só traz prejuízos a população menos favorecida.
Fala que o sistema político no País precisa ser mudado. 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 que os políticos
não estão tendo compromisso com a população, pois só vemos falar em corrupção,
os governantes estão interessados apenas em seus próprios interesses. Diz que
as vezes se sente desmotivado com a política no Brasil, pois sempre teve
compromisso com a população, porem tem convicção que precisa continuar lutando
pelo povo. Discorre sobre a saúde no Município e fala que participou de uma
reunião que foi bastante proveitosa e parece que as coisas irá começar a dar certo.
Agradece e Parabeniza o Doutor Thiago e toda a equipe da saúde pela dedicação
e carinho com que atende a população. Agradece ao Secretário de Obras pelo bom
trabalho que está sendo realizado na recuperação da estrada vicinal que vai para
a Vila Bela Vista. 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 23 de maio 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, jjmfíL Raimundo Nonato Alves dos
Santos 1°. Secretário, em exercício, Vereador António Luiz Moreira dos
Santos < ĵffi/ull> ..... -- . Presidente, em exercício, Vereador Lázaro
Purcino da SilvaJfegSs?%? d^2°.Secretário. em
exercício.************************************************************************
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