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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE NOVEMBRO DE
2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 22 de novembro 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 do vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo
vereador LÁZARO PURCINO DA SILVA 1° Secretário, em exercício e a
vereadora, ROSENI BRITO SOUSA 2a Secretária, 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 ao segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico
sendo lido Salmos (23:1) 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, sendo a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura do Projeto de Lei n° 474/2016, que estima a
receita e fixa a despensa do município de Floresta do Araguaia para o
exercício de 2017, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de
finanças e orçamentos. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro
Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o projeto do
orçamento e fala que está Casa tema obrigação de fazer audiência publica
para a sociedade ter conhecimento. Diz que o Executivo tem até o dia trinta
de outubro para enviar o orçamento para a Câmara, no entanto como
sabemos essa data não é cumprida o que dificultar o trabalho desta Casa de
Leis, pois fica com o tempo reduzido para analisar tal projeto. Diz que é de
acordo fazer uma sessão extra para votar o projeto, pois assim teremos mais
tempo para analisar o referido projeto. O próximo a fazer uso da palavra é o
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vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que
sempre que entrou nessa Casa que o orçamento é a mesma Redação e
acredita que o Executivo deveria elaborar esse projeto juntamente com a
população. Diz que em seu ponto de vista a audiência pública é indispensável
para esse projeto. Fala que tem o sonho de vero Brasil ser governado sem
corrupção e fica feliz quando ver o corruptos serem julgados e condenados.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão as 09:45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 23 de novembro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convidar o senhor Assueres Cardoso, o qual cumprimenta a
todos e discorre sobre a dificuldade que a delegacia de Policia Militar está
enfrentado com a falta de agua potável e em vista da situação propõe unir
forças com o Poder Legislativo para perfurar um poço semi-artesiano na
delegacia da PM. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da Silva, 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
Secretário, em exercício, Vereador
Pessoa, Presidente, Vereadora,
Secretario, em exercício.

Purcino da Silva 1°.
Alécio da Costa

Roseni Brito Sousa 2a
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