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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE FEVEREIRO
DE 2016. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de fevereiro 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 da vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo
vereador RENATO PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário e a vereadora
ANTÓNIO LUIZ MORREIRA DOS SANTOS, 2° Secretário, 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 Provérbios (19:1) 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. Em seguida é feito a leitura do requerimento
n° 003/16, da Mesa Diretora, sendo a mesma colocada em discussão e
votação e obtendo aprovação unânime. Leitura da Resolução da Mesa
Diretora n° 003/16, que dispõe sobre a alteração no horário e local da
Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Quarta
Sessão Anual, da Quinta Legislatura, da Câmara Municipal. Concluída
esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo Frederico,
o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que ontem recebeu uma
denúncia sobre as péssimas instalações da Escola de Ensino
Fundamental Monsenhor Augusto Dias de Brito e então resolveu fazer
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uma visita a escola e pode constatar a seriedade da situação e cita as
péssimas condições das instalações da escola. Pede aos colegas
vereadores para se unirem e tentarem resolver essa situação. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que cumprimenta a
todos e agradece aos colegas vereador por terem aprovado o
requerimento da Mesa Diretora, para realizar uma Sessão itinerante na
Vila Mendonça, visto que a referida Vila está passando por um problema
gravíssimo com a agua. Diz que está satisfeito com os trabalhos que o
Executivo tem realizado no município e menciona a construção de uma
escola a nível padrão e a construção do Cais. Fala que tem consciência
que há muito trabalho para ser feito no município, mais acredita que o
Executivo irá resolver a situação da melhor forma possível. Convida a
população para participarem da sessão itinerante que será realizada
amanhã na Vila Mendonça. Dando continuidade à sessão faz usa da
palavra o vereador Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de
rotina e agradece aos alunos da escola Monsenhor pela a iniciativa de
procurar os vereadores para verem a situação da escola. Diz que irá fazer
uma visita a população da Vila Matão, para ver a melhor maneira de
resolver a situação na questão da cobrança dos terrenos. Fala que fez
uma visita na Vila Mendonça, juntamente com os colegas vereador Alécio
Pessoa e António Luiz e ficamos triste em ver a situação da agua e o local
onde fica o poço está praticamente inacessível devido à grande
quantidade de mato. Diz que o Gestor é responsável pela região que está
abandonada e isso é vergonhoso para o Executivo. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o
próximo a fazer uso da palavra. O vereador Alécio Pessoa, faz os
cumprimentos de rotina e diz que a Mesa Diretora decidiu fazer sessões
ordinárias itinerante nas vilas visando principalmente levar para a
população o acesso aos trabalhos dessa Casa de Leis e a primeira será
a Vila Mendonça. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
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declarou encerrada a presente sessão ás 10: 40 (dez e horas e quarenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
itinerante dia 26 de fevereiro do corrente ano, ás 19:00 horas, na escola
Babaçu Verde, Vila Mendonça. 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, , Renato Pereira
de Alencar 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

, Presidente, Vereador António Luiz Moreira,
, 2°. Secretário.
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