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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE NOVEMBRO
DE 2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 25 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 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 sete 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
(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, sendo a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Iniciando
com o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina
e diz que acredita que a nova Gestão irá fazer grandes mudanças visando
beneficiar a população de Floresta do Araguaia. Fala que em seu ponto
de vista a primeira medida a ser tomada é sinalizar todas as ruas da
cidade e trazer conselho de transito para o município por pelo menos três
menos para incentivar a população a se regularizar e acredita que com
isso todos serão beneficiados. Dando seguimento a sessão faz uso da
palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e fala que
exerce esse trabalho lhe confiando pelo povo com muito carinho e que
gostaria que a população acompanhasse esse trabalho e solicita ao
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Presidente desta Casa de Leis que veja junto com a Radio Dabar o que
está acontecendo que as sessões não estão sendo transmitidas e que em
sua opinião as sessões deveria voltar a ser a noite apesar de ser mais
fácil para os vereadores da zona rural a sessão durante o dia, visando
principalmente facilitar para a população. Faz a parte o vereador Nonato
Alves e diz que apesar de morar a trinta quilómetros da sede do município
é a favor da mudança. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que
estava exatamente fazendo um comentário sobre isso, pois sem a
divulgação na raio e sem a presença da população os trabalhos dos
parlamentares fica sem motivação e acredita que que a sessão sendo
durante o período noturno facilita a presença dos munícipes. Faz a parte
o vereador Renato de Alencar e que também é favor de fazer a mudança,
pois a noite é mais viável. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e fala
que sempre foi a favor da sessão ser a noite, pois quando a sessão era a
noite a população acompanhava mais os trabalhos dessa Casa. Faz a
parte o vereador Dorisvaldo e diz que como parlamentares temos a
obrigação de fazer as coisas conforme a vontade do povo e fala que se o
colega vereador Arly Manoel estivesse presente hoje falaria que a
população vem assistir sessão conforme o interesse de cada um,
independente do horário da sessão e diz que concorda com o colega
vereador Arly Manoel. Faz a parte a vereadora Piquena Vital e fala que
sempre gostou da sessão a noite e acredita que durante o período noturno
mais pessoas tem a oportunidade de acompanhar. Volta a fazer uso da
palavra o vereador António Luiz e diz que fica feliz por sua proposta ter o
apoio da maioria dos colegas vereadores e acredita que essa mudança
irá beneficiar a todos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Renato de Alencar, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a
mudança do horário da sessão e fala que como parlamentar as vezes
precisamos desagradar a nós mesmos para fazer o melhor para a
população e fica muito satisfeito em ver que os colegas vereadores estão
preocupados primeiramente com os interessas a sociedade. Fala que
está sempre a disposição da população de Floresta do Araguaia, atuando

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

sempre em prol do povo. Diz que como representante do povo não
podemos erar em momento nenhum e sempre fazer a lei ser cumprida. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão as 10:04 (dez horas e quatro minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 06 de dezembro 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 pelosd^majsmembros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, 'Ç^pL^^^ Renato Pereira
de Alencar 1°. Secretário, Vereador J -̂̂ Ty^ Alécio da Costa
Pessoa, Presidente, Vereador, QÈJ3 • _^ António Luiz Moreira
dos Santos 2° Secretario.
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