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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE AGOSTO DE
2016. ÁS 10:30 HS.

As 10: 30 hs (dez horas e trinta minutos) 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 (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 da Resolução da Mesa
Diretora n° 005/2016, que altera o calendário das 5°, 6° 7° e 8° sessões
ordinárias da 4a sessão anual, do 2° período Legislativo da 5a Legislatura,
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador António Luiz, o qual cumprimenta a todos e convida a
população em geral para participarem do festival do peixe nesse final de
semana na Vila Ametista e diz que todos são bem vindos a essa grande
Festa. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Irmão Renato, o
qual faz os cumprimentos de rotina e diz que sua meta como vereador é
cobrar que a lavanderia da Vila Nova volte a funcionar, pois fica triste de
ver essa importante obra parada, sendo algo de grande importância para
ajudar as mulheres. Fala as pessoas que trabalham na feira coberta que
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sempre estará cobrando melhorias e que seu objetivo como parlamentar
será lutar por melhorias para o município e continuar se empenhando para
conseguir realizar bem seu trabalho e que se sente horado e espera que
Deus coloque em seu coração discernimento para fazer o melhor para o
município. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador
Irmão Geraldo, o qual cumprimenta a todos e Discorre sobre o Partido
dos Trabalhadores e diz que a trinta e dois anos se filiou no Partido e
sempre acreditou que faria a diferença e mesmo diante das dificuldades
que o partido vem enfrentando tem orgulho, pois Floresta não tem
nenhuma obra que não seja do Governo Lula e Dilma, Pede aos petistas
de Floresta do Araguaia que se unam para o bem do município. Diz que
o Partido dos Trabalhadores é uma família unida e se for para perder será
de cabeça erguida. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que cumprimenta a todos e Discorre sobre seu trabalho e diz
que sempre procurou cumprir bem seu papel. Agradece ao Deputado
Dirceu pelas emendas parlamentares que juntamente com os colegas
vereadores Irmão Geraldo e Irmão Renato conseguiu para o município e
cita algumas. Diz que tivesse o apoio do Executivo poderia ter feito muito
mais, porem vez o que estava a seu alcance e seu mandato está à
disposição da população. Em seguida o Presidente para a Presidência
para o Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra o
vereador Alécio Pessoa, faz os cumprimentos de rotina discorre sobre
os quatro anos de mandato e diz que nesse período sempre procurou
cumprir bem o seu papel de vereador. Fala que em 2014 como Presidente
da Câmara fez audiência publica para discutir o Orçamento e foi a
primeira vez que foi feito emenda modificativa no Orçamento, também
buscou divulgar mais os trabalhos desta Casa transmitindo as sessões na
rádio e regularização do Portal de transparência que teve início em 2013
e esse ano foi concluído esse trabalho e o Portal ficou excelente. Fala que
sempre trabalhou sem pensar em voto e sempre procurou ajudar a todos
independentemente de partido ou voto. Fala que focou muito na saúde e
tem obtido bons resultados e tem a consciência que fez um bom trabalho
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nessa Casa. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão as 10:59 (dez horas e cinquenta e
nove minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 04 de outubro do corrente ano, no horário regimental. 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 dos Santos 2° Secretario.
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