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Poder Legislativo

ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-
DATA: 21 DE MAIO DE 2018. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 21 de maio de 2018, 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 RENATO PEREIRA DE
ALENCAR, auxiliado pelo vereador MARCOS DOS REIS ROCHA 1° Secretário e o
vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS, 2° Secretário, 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho
bíblico sendo lido Provérbios (16:6) 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
discussão votação e em seguida aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com
o vereador Borrachinha, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação por estar
presente nesta Casa de Leis, juntamente com o s colegas vereadores exercendo o papel de
representantes do povo de Floresta do Araguaia. Discorre sobre o Festival do Abacaxi e diz
que foi uma belíssima festa e parabeniza a comissão organizadora pelo evento. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Marquinhos, que faz os cumprimentos de rotina
e comenta sobre o festival do abacaxi e diz que ficou triste com alguns homicídios que
ocorrerem durante a festa. Fala que gostou muito da festa em especial do show do cantor
Amado Batista. Agradece os colegas vereadores pelo companheirismo. Em seguida o
senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer
uso da palavra, o vereador Irmão Renato, faz os cumprimentos de rotina discorre sobre o
Festival do Abacaxi e agradece toda a equipe organizadora do evento e o apoio dos colegas
vereadores no evento. Manifesta satisfaço pelo esforço de todos para que essa festa se
realizasse da melhor maneira possível. ORDEM DO DIA Iniciando com a discussão e
votação em segundo turno, de forma global o projeto de lei complementar n° 057/2017, que
autoriza o município de Floresta do Araguaia, estado do Pará, a contratar profissionais
médicos que se dispõe exclusivamente para prestar plantões médicos no hospital municipal,
o qual após ser discutido pelos vereadores foi posto em votação e sendo aprovado por
unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 09: 43 (nove horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 28 de maio do corrente ano, no horário regimentaí. E para
constar eu vereador Marcos dos Reis Rocha,' 1a Secretário lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conforme vai assinada î cr mjm e pelos demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, Vereador _ _ , Marcos dos Reis Rocha 1°. Secretário,
Vereador Renato Pereira de Alencar<
Nonato Alves d o s Santos i j j 2 ° . Secretário.

Presidente, Vereador Raimundo
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