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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 12 DE
DEZEMBRO DE 2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 12 de dezembro 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 ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS
SANTOS 1° Secretário, em exercício e o vereador, LA;'.ARO PURCINO
DA SILVA 2° Secretário, em exercício, em seguida o ssnhor 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 (134:3) 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 António Luiz, o qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação por fazer parte desta asa de
Leis e fala que está chegando à reta final da Quinta Legislatura e está
na expectativa para a próxima Legislatura. Fala que está Casa exerce
seu trabalho como uma família trabalhando em prol do município. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que
cumprimenta a todos e Parabeniza o Prefeito eleito Adélio dos Santos
pela visita que fez na Vila dos Anjos e Vila Bom Jesus II. Diz que a
população ficou muito feliz com a atitude do Prefeito, visto que nunca
antes um Gestor mostrou esse tipo de interesse. Fala que a Vila Bom
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Jesus II, ficou muito tempo isolado da sede do Município e muitos
chegou a transferir seus títulos para o Município de Pau-d'arco, pois
estavam desacreditados com o Gestor do nosso Município. Fala que o
Prefeito eleito se comprometeu a buscar recursos para fazer à ponte
que liga essa região a sede do Município. Discorre sobre a crise que o
País está enfrentando e diz que devido a essa crise acredita que a nova
gestão terá dificuldades. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão as 09:45 (nove horas
e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 13 de dezembro 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, CW^ -̂ - v- António
Luiz Moreira dos Santos 1°. Secretário, em exercício, Vereador

Alécio da Costa Pessoa, Presidente, Vereador,
fèB* Lázaro Purcino da Silva 2° Secretario, em exercício.
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