
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 31 DE OUTUBRO DE 2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 31 de outubro de 2014, 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 LÁZARO PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o
vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença dos 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 secretário que
fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (19:23) 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 feito a leitura do Projeto de Lei n° 404/14 que Cria o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS e institui o Conselho Gestor
do FHIS, sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. E continuando é
lido à indicação n° 055/14, do vereador Geraldo Frederico da Silva, sendo a mesma
posta em votação e Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento do senhor
Adim Pereira, sendo o mesmo posta em votação e obtendo Aprovação Unanime.
TEMA LIVRE. Não havendo vereadores inscritos o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 35 hs (dez e horas e trinta e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de novembro do
corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da
silva, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada ppr mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
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