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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 21 DE JUNHO DE 2016. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 21 de junho 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 RENATO
PEREIRA DE ALENCAR, em exercício, auxiliado pelo vereador ANTÓNIO LUIZ
MOREIRA DOS SANTOS 1° Secretário, em exercício e o vereador GERALDO
FREDERICO DA SILVA, 2° Secretário, em exercício, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou
a presença de dez 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 Salmo
(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, a mesma foi
colocada em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura das
correspondências recebidas pela Câmara Municipal. Leitura do projeto de lei n°
001/16-CMFA, que dispõe sobre a revisão geral da renumeração dos servidores
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo encaminhado
para a comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em seguida é feito a litura
do projeto de decreto legislativo n° 001/16-CMFA, que Institui o Diário Oficial
Eletrônico do Poder Legislativo do Município, o qual é encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Leituras das indicações n° 016/16,
017/16 e 018/16, dos vereadores Geraldo Frederico, Lázaro Purcino e Renato
de Alencar, as quais foram colocadas em discussão e votação e aprovadas por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador o vereador Geraldo
Frederico, o qual faz o cumprimentos de rotina e agradece aos colegas
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vereadores por terem aprovado as indicações de sua autoria. Diz que o Poder
Executivo pensa em reeleição e está fazendo uma péssima administração e
pergunta como o Gestor tem coragem de pedir voto em uma região que está
abandonada. Fala que percebe que a sociedade mudou muito a maneira de
pensar nos últimos tempos, estão atentos a corrupção. Fala que tem a
consciência tranquila, pois sempre buscou fazer o melhor para o povo de
Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo
Sarafim, que faz os cumprimentos de rotina e diz que amanhã não poderá estar
presente à sessão, visto que estará juntamente com o pessoal da Caixa
Económica Federal resolvendo a documentação para a construção das casas na
Vila Bela Vista. Fala ao colega vereador Geraldo Frederico que há algumas
pontes sem serem recuperadas devido à grande dificuldade em conseguir
madeira e que essas pontes serão recuperadas assim que possível ou será feito
a substituição por bueiros. Fala aos colegas vereadores que está completamente
livre do Partido dos Trabalhadores-PT e está muito satisfeito por isso. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o trabalho de vereador diz que exerce
com muito amor, fazendo sempre o melhor possível. Fala que analisando a
situação política do Brasil hoje, se sente desaminado e as vezes pensa até em
abandonar a política, no entanto, pensa no compromisso que tem com a
população e isso lhe incentiva a continuar e lutar por melhorias e acredita que
trabalhando juntos conseguiremos grandes conquistas. Agradece e parabeniza
o Poder Executivo e o Secretário de Obras, pelos bueiros que foram montados
na região da Bela Vista, bem como pela recuperação de estradas vicinais e pede
a recuperação de mais estradas vicinais da região que estão precisando de
reparos com urgência. Diz que amanhã não poderá estar presente à sessão por
motivos de força maior. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do
colega vereador António Luiz e diz que também já pensou em desistir da política,
devido a corrupção, pois sabemos que a política era para servir a população, no
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entanto sabemos que não é isso que acontece. Diz que tem órgãos responsáveis
de fiscalizar o Poder Executivo e temos essa grande responsabilidade. Diz que
ficou triste com o que aconteceu na sessão passada, pois a obrigação desta
Casa é fiscalizar, o que não está conseguindo fazer por falta de apoio. Fala
baseado no orçamento do Município deveria está em melhores condições de
infraestrutura, saúde e educação. Em seguida faz uso da palavra o vereador
Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e diz que cada vereador
luta com um só objetivo, de defender os diretos da população. Fala que as siglas
partidárias não tem culpa do erro de alguns de seus membros. Fala que está
Casa é como um corpo que precisa de todos os membros em pleno
funcionamento para exercer bem suas funções, então esta Casa precisa
trabalhar em harmonia, pois representamos toda a sociedade e precisamos
cumprir bem essa responsabilidade. Diz que jamais deixaria de aprovar um
projeto que venha trazer benefícios a sociedade por causa de algum
desentendimento com algum parlamentar. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 10 (dez horas e
dez minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 22
de junho do corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador
António Luiz Moreira dos Santos, 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, r̂ itoÇ-̂  ^
António Luiz Moreira dos Santos 1°. Secretário, em exercício, Vereador
Renato Pereira de Alencar <^E$^Kz^-5, , Presidente, em exercício,
Vereador Geraldo Frederico da Silva, tyffÂ hJ/J//^* 2°. Secretário, em
exercício. 0~*

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

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


