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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE NOVEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de novembro de 2015, 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 RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, presidente em
exercício, auxiliado pelo vereador LÁZARO PURCINO DA SILVA 1°
Secretário, em exercício e o vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS
ANTOS, 2° Secretário, em exercício, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de seis 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
Salmos (18:10,11) 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° 454/15, que dispõe sobre o Orçamento para
2016, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de finanças e
orçamentos. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, o qual faz
os cumprimentos de rotina e comenta sobre a viagem que os vereadores
fizeram da Brasília em busca de emendas parlamentares para o município.
Agradece ao Vice-governador Zequinha Marinho e sua esposa a Deputada
Julia Marinho pelo apoio que sempre deu ao nosso município e cita algumas
emendas que foram solicitadas a Deputada Julia Marinho. Diz que na
oportunidade estiveram na Superintendência do Banco do Brasil para tentar
solucionar a questão do banco que realmente da forma que está não dar pra
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continua, pois não consegue atender a demanda do município. Agradece ao
Poder Executivo pelos trabalhos que estão sendo realizados na região da Vila
Ametista e solicita do Executivo o andamento da construção da escola, bem
como a construção do muro da escola e assim poder funcionar. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre o Orçamento para 2016 e diz que como relator da
comissão de finanças e orçamentos se preocupa pois o tempo para estuda-lo
é muito pouco e pelo menos uma audiência publica deve ser feita para discutir
esse Orçamento. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 05 (dez horas 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 Raimundo
Nonato Alves dos Santos, 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, Vereador,6<?jS^r2^ 1̂ 5r Lázaro Purcino da
Silva 1°. Secretário em exercício, Vereador Raimundo Nonato Alves dos
Santos )̂ piU , Presidente em exercício, Vereador António Luiz
Moreira dos Santos, <^^^^^—2°.Secretário em exercício.
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