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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 04 DE OUTUBRO
DE 2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 04 de outubro 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 JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES 1° Secretário, em exercício
e a vereadora, ROSENI BRITO SOUSA 2a Secretária, em exercício, em
seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, o qual constatou a presença de sete 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 Eclesiastes (3:1,2) 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.
Iniciando com o vereador Geraldo Frederico, o qual cumprimenta a todos
e fala aos colegas vereadores que não conseguiu a reeleição mais está
muito feliz pela votação que teve. Fala que espera que o novo Gestor
possa cumprir suas promessas a população. Diz que aprendeu muito
nesses quase quatro anos de mandato e continuará sendo o mesmo de
sempre. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo
Sarafim, que faz os cumprimentos de rotina e agradece aos colegas
vereadores e toda a população pelo apoio no período da campanha. Diz
que como vereador tem o desejo de realizar bem seu trabalho e que no
próximo ano será uma nova Administração e coo não sabemos como será
essa Administração não podemos prometer nada. Dando seguimento a
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sessão faz uso da palavra o vereador Arly Manoel, que faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza a todos os vereadores que foram
eleitos, bem como aos que não foram eleitos pois a luta é árdua. Diz que
no próximo ano não estará nessa Casa, bem como os colegas vereadores
Boró e Irmão Geraldo. Discorre obre o plano de carreira da Educação e
diz que sempre ouviu falar que a população não iria eleger vereadores
que votaram nesse projeto e no entanto no Sul do Pará a Câmara que
mais reelegeu vereador foi Floresta do Araguaia. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
as 09:38 (nove horas e trinta e oito minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 05 de outubro do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu vereador José Maria Lima
Magalhães, 1° Secretário, em exercício, 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, . .&ê~ _ , José
Marta Uma Magalhães 1°. Secretário, em èxercipio, Vereador

Alécio da Costa Pessoa, Presidente, Vereadora,
Roseni Brito Sousa 2a Secretaria, em exercício.
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