
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 11 DE DEZEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 11 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 dos onze 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 (23:1-2) 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 com o
vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza os trabalhadores da saúde e educação que apesar das
dificuldades que enfrentam para exerce seu trabalho sempre procura fazer
o melhor e deseja a toda essa família um feliz natal e um próspero ano
novo, bem como a todos os trabalhadores do nosso município e a
população em geral. Diz que está à disposição da população para ajudar
no que for necessário e deseja um feliz natal a todos os funcionários da
Câmara Municipal que são companheiros e exerce sempre seus trabalhos
com dedicação e amor e dedica leitura de Salmos 31: 2,3 a toda a
população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel, o
qual faz os cumprimentos de rotina e diz que está finalizado mais um ano
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de mandato e pede desculpa a algum parlamentar que acabou magoado
no decorrer desse ano e agradece a todos os funcionários da Câmara pelo
serviço prestado. Parabeniza a todos os vereadores pela iniciativa que foi
tomada ontem nessa Casa em questão dos decretos legislativos e solicita
aos colegas vereadores que procure pelas famílias que foram
desbravadores do município para colocar o nome dessas pessoas nas
ruas. Deseja um feliz natal e um prospero ano novo a toda a população e
um bom mandato ao novo Presidente desta Casa de Leis que será a partir
do dia 1 de janeiro de 2016. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece a presença de sua filha e sua esposa. Agradece aos colegas
vereadores que aprovaram os projetos de decretos legislativos que foram
votados ontem nesta Casa. Deseja a todos um natal abençoado e um feliz
ano novo a todos e que o próximo seja melhor em todos os sentidos. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que hoje está finalizando os trabalhos dessa
Casa no ano de 2015 e em sua avaliação o trabalhos dos vereadores
mesmo sem apoio do Gestor foi bom, visto que conseguimos algumas
emendas para o nosso município, para atender as necessidades da
população. Discorre sobre as dificuldades que o município vem
enfrentando e diz que as vezes perde até o sono pensando na situação
que se encontra as estradas e as pontes do nosso município e não ter o
poder de resolver os problemas. Diz que estivesse o apoio do Executivo
com certeza conseguiriam mais benefícios ao município e cita algumas
emendas parlamentares que conseguiram. Diz que com o Orçamento que
o município tem não era pra está passando por essas dificuldades. Fala
que entrou na política com o objetivo de fazer o melhor para o município e
tem esperança de um dia ter um Gestor que realmente tem compromisso
com a população e deseja um feliz natal a todos. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta a todos e fala
que essa é a última sessão de 2015 e fica feliz, pois considera que foi um
ano bom. Pede desculpa se ofendeu alguém com suas palavras e
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agradece a todos os funcionários dessa Casa que sempre nos trata com
carinho e amor. Deseja um feliz natal a toda a sociedade e aos colegas
vereadores e a todos os funcionários desta Casa. Diz que apesar das
dificuldades é feliz por fazer parte dessa família. Discorre sobre o
Orçamento do município e diz que desse recurso não tem nenhuma obra
realizada. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Dorisvaldo Pires, que faz os cumprimentos de rotina e deseja um feliz
natal e um prospero ano novo a toda a população e agradece a sua família
pelo companheirismo. O próximo a usar a palavra é o vereador António
Luiz, o qual cumprimenta a todos e agradece a todos os funcionários dessa
Casa de Leis pelos trabalhos prestados com dedicação e carinho. Deseja
um feliz natal e um prospero ano novo a população em geral, bem como
os funcionários públicos do município. Agradece a todos os parlamentares
dessa Casa pelo companheirismo durante esses três anos de mandato e
pede desculpas se algum dia magoou alguém. Fala que exerce seu
trabalho com muito amor e dignidade e se coloca à disposição para ajudar
no que for necessário. Deseja um feliz natal a todos e um ano novo repleto
de boas realizações. Em seguida faz uso da palavra o vereador Nonato
Alves, o qual cumprimenta a todos e agradece a todos os funcionários da
Câmara pelo companheirismo e dedicação. Diz ao colega vereador José
Maria e vereadora Roseni Brito que foi muito bom trabalhar ao seu lado
como membro da Mesa Diretora da Câmara, bem como com todos os
vereadores. Diz que espera que no próximo ano os trabalhos dessa Casa
continuem sendo bem sucedidos e tem certeza que o novo Presidente
desta Casa fará sempre o melhor. Comenta sobre as pontes e diz que está
muito preocupado com essa situação visto que tem várias pontes
precisando serem recuperadas. Na sequência o senhor Presidente dá
início ao processo de Renovação da Mesa Diretora. Em seguida o
senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que verifique o quorum,
o qual constatou a presença dos onze vereadores, havendo portanto
quorum. Na sequência o senhor Presidente concede a palavra para o
senhor Alécio da Costa Pessoa para apresentação do plano de trabalho da
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qual faz parte. Em seguida é feita a chamada individual dos vereadores
para a assinatura da folha de votação e o exercício do direito ao voto. Logo
após o senhor Presidente convida os vereadores Geraldo Frederico e
António Luiz Moreira dos Santos para servirem de escrutinadores, sendo
aberta a urna, apurados os votos e proclamado o seguinte resultado:
Chapa um obteve oito votos a favor um votos contra e dois votos em
branco. Na sequência o senhor Presidente declara empossados, a partir
de primeiro de janeiro de dois e dezesseis a chapa 1 (um), composta pelo
vereador Alécio da Costa Pessoa, como Presidente; Renato Pereira de
Alencar como Primeiro Secretario e António Luiz Moreira dos Santos como
segundo Secretário. Em seguida o senhor presidente concede a palavra
aos Vereadores para explicações pessoais. Usa a palavra o vereador
Renato de Alencar e manifesta satisfação por fazer parte demais uma
responsabilidade nesta Casa de Leis, como 1° Secretário da Mesa
Diretora. Diz que espera realizar um trabalho a altura da população de
Floresta do Araguaia. Em seguida faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa e agradece a todos os colegas vereadores pelo apoio e diz que
está Casa será plenamente a Casa do Povo e que irá conduzi-la da mesma
forma que conduziu em 2014. Fala que conta com o apoio dos demais
membros da Mesa Diretora para realizar um bom trabalho. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino e parabeniza o novo
Presidente para 2016 e que teve a honra de ser 1° Secretario, junto com o
vereador Alécio em 2014 e sabe de seu compromisso no trabalho, onde foi
realizado um bom trabalho e espera que em 2016 seja da mesma forma.
Diz que esta Casa só tem a ganhar com essa nova Mesa Diretora. Dando
continuidade faz uso da palavra o vereador Raimundo Sarafim e agradece
pelos votos que o colega vereador Alécio teve e fala que espera que ele
faça um bom trabalho sem fazer distinção de pessoas, pois as vezes na
tribuna todo mundo fala bonito, mais a realidade é outra. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico e fala que o colega
vereador teve o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores-PT em
2014 quando foi Presidente desta Casa. Fala que o colega vereador Alécio
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realizou um bom trabalho respeitando o Regimento Interno desta Casa e
tem certeza que em 2016 não será diferente. Agradece ao vereador Renato
de Alencar e Lázaro Purcino pelo companheirismo ao longo desses três
anos. Diz que ficou muito satisfeito pela indicação deserl0 Secretario,
porém, pela demanda do trabalho desta Casa como 1°Secretario não iria
conseguir desempenhar plenamente morado na Zona rural e como não tem
como objetivo residir na sede do município achou melhor opinar pelo
colega vereador Renato de Alencar e tem plena confiança que o colega
vereador Renta irá realizar um bom trabalho. O próximo a usar é o vereador
Dorisvaldo Pires e diz que não tem como fazer parte da Mesa Diretora,
visto que faz parte de um Partido que é minoria na Câmara, porém a vaga
de 2° Secretario era sua devido a um acordo feito, porem cedeu ao colega
vereador António Luiz que tinha o desejo de ser Presidente desta Casa.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz
e agradece a cada parlamentar, por terem possibilitado de sua pessoa
fazer parte da Mesa Diretora. Diz que sua chapa foi formada com o apoio
de seis parlamentares e tivemos oito votos a favor, então agradece aos
demais parlamentares que depositaram seu voto de confiança nessa
chapa. Diz aos colegas vereadores que votaram contra sua chapa que não
será feito distinção, pois todos temos como objetivo beneficiar a sociedade.
A Próxima a usar a palavra é a vereadora Piquena Vital e parabeniza o
vereador Alécio pela presidência desta Casa em 2016 e diz que acredita
que o colega vereador irá realizar um bom trabalho, juntamente com os
demais parlamentares. Deseja um feliz natal e um prospero ano novo a
todos. Agradece ao atual Presidente o colega vereador José Maria pelo
excelente trabalho prestado. O próximo a fazer uso da palavra é vereador
Nonato Alves e parabeniza a nova Mesa Diretora e diz que já conhece o
excelente trabalho do vereador Alécio como Presidente desta casa.
Parabeniza o vereador Renato de Alencar pelo cargo de 1° Secretario, bem
como o vereador António Luiz como 2° Secretario. Diz que fez parte da
Mesa Diretora por seis anos consecutivos e deseja a todos sucesso e um
bom trabalho. Em seguida o Presidente passa a Presidência ao 1°
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Secretario, pois é o próximo a usar a palavra, o vereador José Maria
Magalhães e parabeniza a nova Mesa Diretora desta Casa e diz que tem
certeza que irão realizar um bom trabalho. Comenta sobre sua gestão
como Presidente desta Casa e pede desculpa se ofendeu alguém de
alguma forma, pois sua intenção sempre foi fazer o melhor. Agradece a
todos os funcionários da Câmara pela dedicação e carinho. Deseja um feliz
natal e um prospero ano novo a toda a população Florestense. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 50 (onze horas e cinquenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 00 de fevereiro de 2016,
no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente
concede a palavra para o senhor Edimilson que cumprimenta a todos e
conheceu o progresso de Floresta e fez parte de sua história e por isso
deseja o melhor para esse município. Diz que infelizmente tem uma parte
da população que não visa o melhor para o município, procurando apenas
seus próprios interesses. Discorre sobre a situação precária das pontes e
diz que essa situação tem prejudicado muito a escoação da produção do
abacaxi que é a principal cultura do município. 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, Vereador,

Raimundo Nonato Alves dos Santbs 1°. Secretário,
' Presidente,Vereador José Maria Lima Magalhães

Vereadora
Roseni

2a. Secretária.************
Bri Sousa
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