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

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA- DATA: 16 DE FEVEREIRO DE 2017.
ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 16 de fevereiro de 2017, no
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta
do Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência da
vereador RENATO PEREIRA DE ALENCAR auxiliado pelo vereador ANTÓNIO
LUIZ MOREIRA DOS SANTOS 1° Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO
ALVES DOS SANTOPS, 2° Secretário, 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 ao segundo secretário que
fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (3:19) 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, ato seguinte é as indicações n° 001/2017 e
002/2017, de autoria do vereador Irmão Marquinhos, sendo ambas colocadas em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Indicação n° 003/2017, do
vereador Alécio da Costa Pessoa, a qual foi posta em discussão e votação e
sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua
satisfação por ter conseguido emenda parlamentar de 2KM de asfalta para a sede
do Município e um caminhão para uma cooperativa, que com certeza trará
inúmeros benefícios para a sociedade de Floresta do Araguaia. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio da Costa, que faz os cumprimentos de rotina
e discorre sobre o seu primeiro ano de mandato em 2013 e diz que esse ano foi
de muita chuva o que ocasionou grandes dificuldades com as estradas vicinais e
consequentemente várias cobranças e críticas por parte da população e diz que
ver a mesma situação se repetir. Fala que nesse momento de emergência o
Gestor precisa dar suporte e depois é necessário um trabalho preventivo para que
no próximo ano o problema não venha se repetir. Fala que as vezes os
vereadores fazem críticas construtivas para ajudar o Executivo a perceber o
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problema. Em seguida o Presidente para a Presidência ao Primeiro Secretario,
pois é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador Renato de Alencar,
cumprimenta a todos e diz que apesar de fazer parte da base do Prefeito, jamais
irá deixar de defender os direitos do povo e que o parlamentar precisa ter
coragem para falar a verdade. Diz que o executivo é responsável por todo o
Município e se seu secretariado trabalhar bem ou mal irá refletir no Executivo em
sua reputação. Fala que para um vereador chega até essa Casa de Leis a luta é
árdua e continua pois temos o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos
públicos. E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 20 hs (dez e uma horas e vinte minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 17 de fevereiro do
corrente ano, no horário regimental. E para constar eu vereador António Luiz
Moreira 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, _ , António Luiz Moreira dos Santos
1°. Secretário, Vereador Renato Pereira de Alencar
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos,
_ ,2°Secretário.
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