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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE AGOSTO DE 2016.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 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 RENATO PEREIRA DE ALENCAR
1° Secretário e o vereador, ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS 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 Salmos (34:1) 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° 002/2016/CMFA, que
dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais de Floresta do Araguaia, para viger na sexta legislatura, a iniciar-se
em primeiro de janeiro de 2017, sendo o mesmo encaminhada para a comissão
de Legislação, Justiça e Redação. Leitura do Projeto de Resolução n° 001/2016,
que dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia, para a sexta Legislatura, sendo a mesma encaminhada
para a comissão de Legislação, Justiça e Redação. TEMA LIVRE. Iniciando com
o vereador Nonato Alves, o qual cumprimenta a todos e fala que estamos no
processo político onde inicia a esperança de uma nova história para Floreta do
Araguaia. Diz que todos os eleitores estão buscando melhorias na escolha dos
novos representantes, onde tem plena liberdade para avaliar suas propostas
para o município e como parlamentar também estar nesta luta e que todos
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sabem do que cada um é capaz e que essas propostas sejam para o bem do
município não fique apenas no palanque, mais que seja colocada em pratica. Diz
que o período da campanha é momento de reflexão para o eleitor e espera que
a proteção de Deus venha a este município e seja uma campanha cheia de paz.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico,
o qual faz os cumprimentos a todos e agradece a todos que veio acompanhando
as reuniões do Partido. Discorre sobre a campanha política, onde irá definir o
rumo de Floresta do Araguaia e pede a todos que reflita e análise as melhores
propostas dos candidatos a Prefeito pois estamos passando por dificuldade no
Município. Pede a classe dos professores que agora analise bem os candidatos
e vejam quem foi o autor do projeto que prejudicou todos os funcionários, pois
agora é o momento de tomar decisões sabias. Solicita aos agricultores que
vejam o quantos desafios enfrentam por falta de pontes, então agora é a hora de
mudar para melhor. Coloca seu nome a disposição de todos e diz que se chegar
a vitória será o mesmo que sempre foi e que tem a consciência tranquila, pois
sempre procurou fazer o melhor para cada cidadão Florestense e hoje se sente
mais preparado para honrar os votos de confiança que lhe forem depositados. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre seus trabalhos prestados no decorrer
desta Legislatura. Diz que estão no período político onde o povo tem a
oportunidade de escolher seus novos representantes que irá conduzir esse
município nos próximos quatro anos. Pede a população que observe com carinho
cada a conduta e as propostas de cada candidato, para que Floresta possa ter
um futuro melhor. Fala que são mais de 170 candidatos a vereador e apenas 11
cadeiras Nesta Casa de Lei e cabe a população ver e rever as propostas de
trabalho de cada um e escolher o melhor para lhe representar. Diz que seu nome
está novamente a disposição do povo e pede que analise seu trabalho durante
esses oito anos e recolhesse que foi capaz de fazer um bom trabalho e acredita
que tem capacidade de seguir fazendo um bom trabalho. Discorre sobre seus
trabalhos desenvolvidos durante seu mandato. Dando seguimento a sessão faz
uso da palavra o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e
discorre sobre a Vila matão e diz que a população da referida Vila precisa de
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apoio, pois a Vila pertence a fazenda e o Prefeito deveria se interessar em
negociar para comprar a área e documenta-la para o povo. Diz que o vereador
deve intervê junto ao Executivo e lutar pelo bem da Vila Matão para que venha
a ter desenvolvimento. Agradece o carinho de cada cidadão e diz que tem
orgulho de estar fazendo seu papel de vereador em prol da população
Florestense. Agradece a classe dos professores e diz que hoje precisa apoio
para continuar defendendo a situação da classe, pois devemos valorizar esses
profissionais de extrema importância a todos. Fala que está na batalha em prol
do povo e se for eleito é para fiscalizar e defender o povo de cabeça erguida e
foi eleito para isso. Diz que vereador é para ser cobrado e coloca seu nome a
disposição de cada um. Pede para analisarem com carinho as propostas de cada
um e escolher o que for melhor para o município. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o orçamento para 2017 que é de 62.000.000,00 (sessenta e dois
milhões de reais) e diz que espera que o próximo Executivo faça uma boa
administração. Diz que a população as vezes não tem conhecimento do recurso
do município e que com o recurso que o município tem deveria está em melhores
condições. Fala que precisamos de um Gestor que cumpra bem seu papel e
assim atender os anseios da população. Diz que agora é a hora de analisar bem
para escolher seus representantes. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão as 10:25 (dez horas e vinte e
cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25
de agosto do corrente ano, as 10:30 (dez horas e trinta minutos). E para constar
eu vereador Renato Pereira de Alencar, 1° Secretário lavrei e assino a presente
Ata, que se achada conforme vai assinada por mimjnejp-s...demais membros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador. <^~MM^^\), Renato Pereira
de Alencar 1°. Secretário, Vereador jCliLgsfe^ vAlécio da Costa Pessoa,
Presidente, Vereador, ^JTÎ J -̂—António Luiz Moreira dos Santos 2°
Secretario.
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