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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE NOVEMBRO DE
2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 24 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 ALÉC1O DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo
vereador RENATO PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário e o vereador,
ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS 2° Secretário, 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 (1:1) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de
Alencar, que cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Belém,
onde teve êxito na busca recursos para o município. Comenta sobre a saúde
e diz que há Posto de saúde no município que está funcionado apenas no
papel e fica triste de ver este tipo de coisa acontecer, bem como a questão
dos médicos Cubanos estarem indo embora e diz que como representantes
do município podemos permitir que isso acontece, pois será uma perda muito
grande para o município. Comenta sobre a estadia do DETRAN em nossa
cidade e fala que percebeu algumas irregularidades em sua atuação e como
representantes do município não podemos permitir que isso aconteça. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que
cumprimenta a todos e discorre sobre os médicos cubanos e diz que a
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sociedade está apenas no começo das perdas e que podemos ter certeza
que a situação irá ficar cada vez pior, pois a população brasileira perdeu
muito com a saída do Partido dos Trabalhadores- PT do governo, pois essa
governo sempre olhava para os menos favorecidos e cita alguns projetos que
melhorou muito a vida dessa classe. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
esteve ausente em duas sessões devido a uma viagem que fez a Belém,
onde esteve buscando recursos para o município. Parabeniza o Prefeito
eleito, o vice-prefeito e o vereador Marquinhos que mesmo antes de assumir
já está mostrando preocupação com o munícipes. Discorre sobre os médicos
cubanos e diz que o programa "Mais Médicos" está sendo desativado em
nível nacional e cabe a nova Gestão reativa-lo. Fala que o índice de
desemprego no Brasil é grande, pois o Governo está cortando gastos e
acredita que a tendência é piorar. Diz que a nova gestão irá enfrentar
dificuldades e não é por causa da gestão anterior, mais devido aos cortes do
Governo Federal. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e discorre sobrea crise que o
País está passando e diz que essa crise reflete na sociedade. Fala que a
gestão do Prefeito atual foi muita boa, pois não houve crise. Discorre sobre a
nova gestão e fala que percebe uma a preocupação do Prefeito eleito, pois
mesmo antes de assumir está buscando recursos para o município. Comenta
sobre a situação das estradas vicinais e diz que esse ano parece que haverá
muita chuva o que consequentemente aumenta a demanda na manutenção
dessas estradas o que lhe deixa preocupado, visto que não sabe como a
nova gestão irá recebe os maquinários e acredita que o novo Gestor
enfrentará dificuldades para manter as estradas em boas condições de
trafegabilidade e evitar prejuízos aos produtores. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e comenta
sobre sua viagem a Belém, juntamente com a nova equipe do governo
Municipal e parabeniza o Prefeito eleito pela preocupação, pois mesmo antes
de assumir tem se empenhado incansavelmente em busca de melhorias para
o município. Agradece a população por ter lhe proporcionado o terceiro
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mandato consecutivo e diz que tenta retribuir a confiança com seu trabalho,
pois sua vontade de trabalhar em prol da sociedade é o mesmo do primeiro
mandato. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo turno
forma global o projeto de lei n° 473/2016, que dispõe sobre abertura de
créditos adicionais, o qual não foi discutido pelos vereadores, sendo então
colocado em votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 4° e
sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão as 10:25 (dez horas
e vinte 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 Renato Pereira de Alencar 1° Secretário, lavrei e assino
a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pejtoj» <demaií
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
Renato Pereira de Alencar 1°. Secretário, Vereador
Alécio da Costa Pessoa, Presidente, Vereador. < ĵj3uM António
Luiz Moreira dos Santos 2° Secretario.
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