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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE AGOSTO DE 2016.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 de agosto 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,
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 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 Salmos (134:1) 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 do Projeto de Lei n° 472/2016, que dispõe
sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2017,
sendo o mesmo encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos.
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as eleições de 2016 e diz
que a população tem a oportunidade de escolher seus representantes. Pede
a sociedade para avaliar bem seus candidatos. Diz que em seu mandato de
vereador não teve o apoio do Gestor, porém fez o que estava a seu alcance
para beneficiar a população e cita algumas emendas parlamentares que
conseguiu para Associações. Discorre sobre a emenda parlamentar para o
abastecimento de agua que conseguiu para a Vila Piaçaba e diz que o
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recurso até o momento não foi empenhado por falta de interesse do Gestor.
Fala que no próximo mandato espera ter um representante aliado do Partido
dos Trabalhadores no Município e assim poder realizar um bom trabalho.
Diz que o Partido dos Trabalhadores não laçou candidato a Prefeito então
está apoiando o senhor Adélio dos Santos para Prefeito. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o período eleitoral e
pede a população que analise bem os candidatos para se fazer uma boa
eleição em 2016. Fala que o Partido dos Trabalhadores não laçou candidato
a Prefeito, mais está apoiando o senhor Adélio dos Santos. Diz que não está
olhando bandeira partidária, mais sim o que for melhor para a população.
Pede que todos reflita no futuro de Floresta, pois estamos precisando de
mudanças para melhor e essas mudanças está em nossas mãos. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos
e diz que o recesso parlamentar não faz diferença, pois os problemas do
município não tem recesso então o trabalho de vereador é continuo. Diz que
é uma hora ser vereador e trabalhar para a população e realiza essa
trabalho com muito amor e sempre tenta corresponder as expectativas da
sociedade. Comenta sobre o período eleitoral e diz que cada eleitor deve
analisar bem seu candidato, pois disso depende o futuro do município. Diz
que estamos com quatro candidatos a Prefeito e a sociedade precisa
observar quem tem mais competência e compromisso com a população. Diz
que irá continuar com seu trabalho e procura melhorar cada vez mais e
durante seu período como legislativo foi de muito aprendizado e hoje se
sente mais preparado para exercer esse cargo e sempre fez o que estava
ao seu alcance. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para
o 1° Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador Alécio
Pessoa faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre seu trabalho como
vereador e diz que está competindo a reeleição de cabeça erguida, pois fez
o seu melhor em prol da população. Comenta sobre algumas conquistas e
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diz que o PNHR que muitas pessoas não acreditava e até chegaram a falar
que era uma forma de fazer política, então ficou feliz com a realização desse
projeto que foi a melhor resposta aos falatórios e agradece a toda a equipe
que trabalhou arduamente nesse projeto. Diz que a satisfação do vereador
é ver o resultado do seu trabalho, que apesar de corrido é muito gratificante.
Agradece a todas as pessoas confiaram no seu trabalho e aos colegas
vereadores Nonato Alves, Raimundo Sarafim e António Luiz, pelo apoio no
PNHR. Fala que é candidato a reeleição e se a população achar que ele é
merecedor de mais um voto de confiança ficará muito feliz. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão as 10:13 (dez horas e treze minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão ordinária dia 23 de agosto do corrente ano, as 10:20 (dez
horas e vinte minutos). 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, C^^^L-̂ -Arrtônio Luiz
Moreira dos Santos 1°. Secretário, Vereador 't£^%^£>~^ Alécio da
Costa Pessoa, Presidente, Vereador, ̂ ^égg^^y? y^Lazaro Purcino da
Silva 2° Secretario, em exercício.
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