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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 08 DE DEZEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 08 de dezembro de 2015, 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 JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário, e a vereadora
ROSENI BRITO SOUSA , 2a Secretária, 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico
sendo lido Salmos (121:1-3) 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 votação e em seguida aprovada
por unanimidade. Leitura do projeto de decreto legislativo n° 003/15, que
dispõe sobre denominação de vias urbanas, o qual foi encaminhado para
a comissão de legislação, justiça e redação. Leitura dos pareceres da
comissão de obras serviços públicos e outras atividades, apresentados aos
projetos de lei n° 455/15, 456/15, 457/15, 458/15, 459/15, 460/15, 461/15,
463/15, 464/15, 465/15, 466/15, 467/15 E 468/15, que dispõem sobre
alienação de bem imóvel, sendo todos colocados em discussão e votação
e obtendo aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que na semana passada esteve em Belém e ficou muito feliz, pois foi
informado que a emenda parlamentar de um caminhão já foi empenhado.
Diz que o Deputado Dirceu tinha destinado primeiro 130.000,00 (cento e
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trinta mil reais), para a compra do caminhão e agora com a licitação feito o
valor do subiu para 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e acredita que
essa emenda ainda chega esse mês no município e com certeza esse
caminhão irá beneficiar muito a cooperativa ACOPELFA e agradece ao
Deputado Dirceu por mais essa emenda. Fala que a cooperativa também
foi beneficiado com uma emenda da deputada Bernadete de30.000,00
(trinta mil reais) para a compra de dois tanques de refrigeração de leite. Diz
que ficou certo de ser liberado também esse mês a emenda parlamentar
do Deputado Zé Geraldo de um trator da central das associações. Fala que
fica muito feliz de estar contribuído para o desenvolvimento do município.
Comenta sobre as estradas vicinais e diz que recentemente a estrada da
Vila Piaçaba foi raspada, porem a ponte sobre o córrego bela vista está em
péssimas condições de trafegabilidade e solicita ao Poder Executivo que
resolva essa situação o mais rápido possível, visando evitar acidentes. O
próximo afazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico, que faz
os cumprimentos de rotina e comenta sobre a viagem que faz a Brasília,
juntamente com os colegas vereadores Lázaro Purcino e Renato de
Alencar e na oportunidade esteve em uma reunião com o Deputado Zé
Geraldo, onde foi cobrado ao Deputado a emenda do trator citado pelo
colega vereador Lázaro Purcino e nobre Deputado nos garantiu que iria
tomaras devidas providencias e ficamos muito felizes, pois quando
chegamos em Belém na semana passado o assessor do Deputado Zé
Geraldo nos informou que até o dia vinte de dezembro irá nos entregar
esse trator e diz que esse é o seu objetivo trabalhar em prol da sociedade.
Discorre sobre a perseguição política pela qual vem enfrentado por parte
do Executivo e diz que fizeram a estrada de sua região e não fizeram a
entrada que dar acesso a sua propriedade e que não ficou surpreso com
isso e sim ficaria se tivessem feito a estrada. Fala que esteve em Bela Vista
essa semana e um senhor lhe disse que suas netas estão estudando
apenas quinze dias por mês, porque o veículo que busca os alunos falta
muito o que lhe deixou muito triste, visto que o futuro de nossas crianças
depende principalmente da educação. E não havendo mais nada a tratar o
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senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 05 (dez
horas e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 09 de dezembro do corrente ano, no horário regimental. E
para constar eu vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos, 1°
Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, rVereador, <7tiíjf$^ Raimundo Nonato Alves dos
Santos i p1\ Secretário, Vereador José Maria Lima Magalhães

F \, Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa
****************************************************
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