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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE JUNHO DE
2016. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 22 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 ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador
RENATO PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário, e o vereador LÁZARO
PURCINO 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 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 Salmo (25:5) 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 do parecer da comissão
de Legislação, Justiça e Redação apresentado ao 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 colocada
em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Em seguida é
feito a litura do parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação
apresentado ao projeto de decreto legislativo n° 001/16-CMFA, que
Institui o Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do Município, sendo
o mesmo colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. Leitura da indicações n° 019/16, dos vereadores Lázaro
Purcino, Geraldo Frederico e Renato de Alencar, sendo a mesma
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colocada 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 fala que esse mês completou
sessenta anos e gostaria de partilhar essa alegria com os colegas
vereadores. Fala que sempre pediu a Deus que chegasse a essa idade
com saúde e seu pedindo foi atendido. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e parabeniza
o colega vereador Irmão Geraldo por essa data tão bonita e lhe deseja
muitas felicitações. Diz que o colega vereador é um companheiro para
todas as horas e uma família que conquistou na política. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador Irmão
Geraldo pelos sessenta anos de idade que é uma data bonita e diz que
deseja que essa data se repita por muitos anos em sua vida. Discorre
sobre uma emenda parlamentar para o sistema de abastecimento de
agua para a Vila Piaçaba e diz que o recurso já foi empenhado, então o
que tinha de ser feito por sua parte já foi feito agora é com o Poder
Executivo e a FUNASA. Diz que essa emenda é de 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais) e em sua opinião esse recurso daria para atender a
Vila Tabuleiro e a Vila Piaçaba, mais foi informado pelo Executivo que
daria para atender apenas uma Vila. Discorre sobre o Balancete Geral do
Município e diz que analisado esse balancete não concordou com os
gastos que foram feitos e cita alguns. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão em primeiro turno, artigo por artigo, o 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 colocado
em votação em primeiro turno, artigo por artigo e sendo aprovado por
unanimidade. Discussão única do projeto de decreto legislativo n°
001/1 6-CMFA, que Institui o Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo
do Município, o qual foi colocado em votação única e obtendo aprovação

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

unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 09: 56 (nove horas e cinquenta e seis
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia
23 de junho do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra o
senhor Jorge Assunção, que cumprimenta a todos e discorre sobreo
projeto de 2° desafio ciclístico de Floresta e solicita apoio dessa Casa
para desenvolver esse projeto. Faz a parte os vereadores Alécio Pessoa,
Geraldo Frederico e Renato de Alencar e parabeniza o senhor Jorge
Assunção pela atitude e dizem que irão apoio o projeto no que for
possível. 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 pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, t^Jbjbfatzr?^ Renato Pereira de Alencar 1°.
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereador Lázaro Purcino da Silva
Secretário, em exercício.
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