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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE JUNHO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de junho 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 BRASIL, 2a Secretária, 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de
um trechç bíblico sendo lido Salmo (128:1,2) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Nonato Alves, que cumprimenta a todos e discorre sobre a demolição de
prédios escolares para fazer a doação dos matérias e diz que o material
da demolição da escola Flor de Maio foi doado para a escola Babaçu
Verde na próprio comunidade, porém saiu um comentário que esse
material estaria encostado, sem ser utilizado, em vista disso foi constatar
o que foi dito e comprovou que não é verdade, pois o material está sendo
muito bem utilizado. Discorre a estrada vicinal da região dos Gaúchos que
há muito tempo não é recuperada o que vem causando grandes
transtornos aos usuários, no entanto há promessas que ela será
recuperada e cita outras estradas que estão na mesma situação. Diz que
no período do verão é a época ideal para realizar os trabalhos de
recuperação de estrada vicinal. Fala que não está mais fazendo
indicação, visto que quase sempre não são atendidas. Diz que na
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Legislatura anterior veio várias vezes a tribuna agradece ao Executivo por
obras realizados, e infelizmente nesta Legislatura tem usado a tribuna
para fazer cobranças e que os trabalhos realizados pelo Gestor não é
para os vereadores e sim para a população. ORDEM DO DIA. Iniciando
com a discussão em segundo turno de forma o projeto de lei n° 001715-
CMFA, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, o qual foi colocado em
votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 5° e obtendo
aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma global o
projeto de lei n° 417, que dispõe sobre demolir o prédio da escola
Chapada Vermelha, sendo o mesmo posto votação em segundo de forma
global do artigo 1° ao 4° e obtendo aprovação unanime. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 50 (dez e horas e cinquenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de junho do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da
silva, 1° SecTètário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme v/ai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
Diretora d^ Câmara Municipal, Vereador; '•"•.^/••A;... Raimundo
Nonato^ rAÍves'1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

, Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa Brasil,
_,2a.Secretária.
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