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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 17 DE MAIO DE
2016. ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 17 de maio 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
RENATO PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário 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 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
secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmo
(24:1) 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, a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão de legislação,
justiça e redação apresentado ao projeto de lei n° 469/16, o qual foi
colocado em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura
do parecer da comissão de obras serviços públicos e outras atividades,
apresentado ao projeto de lei n° 469/16, o qual foi colocado em discussão
e 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 Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que este ano acontecerá em todo o País as
eleições municipais, onde o povo terá a oportunidade de escolher seus
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representantes. Diz que a maneira em que a política está sendo
conduzida lhe preocupa muito, pois apesar da lei punir a compra de votos,
isso sempre acontece, em vista disso pede a população que fique atentos
na hora de escolher seus representantes, pois o político que compra voto,
depois de eleito com certeza irá reembolsar os gastos que teve para ser
eleito. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar,
que faz os cumprimentos de rotina e diz que sempre procura defender os
direito da sociedade que lhe confiou ser seu representante. Discorre sobre
a feira coberta e pede ao Gestor que coloque um guarda na feira para
zelar pelo local. Diz que a sociedade que o Executivo desempenha bem
o seu papel fica satisfeita. Fala que antes de depositar o voto de confiança
nas urnas devemos pensar bem, pois o futuro depende de nossas
escolhas. Discorre sobre a saúde e fala que os funcionários estão
sofrendo trabalhando com os salários defasados e que essa classe de
trabalhadores tem sua admiração e por isso os apoia em busca de
melhorias. Em seguida o senhor Presidente para a Presidência para o
Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador
Alécio Pessoa, faz os cumprimentos de rotina e parabeniza os garis pelo
seu dia que foi ontem no dia dezesseis de maio e diz que esses
profissionais são muito eficientes e exercem um trabalho de estrema
importância. Fala que tem muito apreço pelo Pedro Henrique advogado
filho de Floresta e tem mostrado uma habilidade muito boa em sua área.
Fala que em 2013 pegou a responsabilidade de formar uma equipe para
trabalhar com o programa do Governo Federal PNHAR Programa
Nacional de Habitação Rural e foi montado uma equipe muito eficiente e
tivemos alegria que teve a aprovação de dois projetos para a construção
de cem casas, apesar de muitos dizer que esse projeto não iria sair e que
era uma forma de fazer política, então ficou muito feliz com a liberação
desse projeto, pois é o resultado do trabalho dos parlamentares. Fala que
cada casa é no valor de 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) e a
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pessoa beneficiada terá que entrar apenas com o terreno. ORDEM DO
DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o
projeto de lei n° 469/16, que dispõe sobre a concessão e autorização de
exploração de publicidade para a instalação, doação e manutenção de
placas indicativas do nome de ruas e logradouros públicos do Município,
sendo o mesmo colocado 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 ás 10: 19 (dez
horas e dezenove minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 18 de maio 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,
Vereadonc^^fc^g^ , Renato Pereira de Ajejncar 1°. Secretário,
Vereador Alécio da Costa Pessoa f^^^^^- , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos, jg^EL 2°.
Secretário, em exercício.
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