
DE 201 6. ÁS 09:1 5 HS.

• *oo\Hn dia 05 de outubro de 2016,

As 09: 1 5 hs (nove horas ̂ '̂̂ de- ncias da Câmara Municipal
José Pereira Barbosa P ^ ̂  Vereadores, sob

Floresta do Araguaia - Estado ao ^ PESSOA, auxiliado pelo
no Plenário Jos ^ ̂  Vereaores,
de Floresta do Araguaia - Estado ao ^ PESSOA, auxiliado pelo

a todos para ficarem de pé em saudação as bande,ras nacional, estadual
e municipal e determinou ao segundo secretário que fizesse a leitura de

um trecho bíblico sendo lido Eclesiastes (2:18) 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 Irmão Renato, o qual faz os cumprimentos de
rotina e agradece aos colegas vereadores pelo companheirismo nesse
período eleitoral, onde tivemos a alegria de ter oito vereadores reeleitos e
diz ao colega vereador Irmão Geraldo que apesar dele não ter alcançado
seu objetivo merece sua admiração, pois sempre trabalhou em prol da
sociedade. Fala que espera que aproxima Gestão fazer uma boa
administração pra todos e assim horando o povo de Floresta do Araguaia
que é a maior autoridade do Município. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Irmão Geraldo, que cumprimenta a todos e diz que
aprendeu muito com o colega Claudinei Borges e que não perdeu as
eleições e sim deixou de ganhar e nada na vida dura para sempre e fala
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que está feliz com a vida e a família que tem. Diz que aprendeu muito na
política e ganhou muitas amizades e são coisas que irá levar pra toda a
vida. Diz que ficou muito feliz pelo fato do 45 ganhar as eleições e espera
que seja feito tudo o que foi prometido e assim a população ter orgulho
de sua cidade e assim ter valido a pena a luta para ganhar essas eleições
e cita algumas melhorias que deseja que sejam feitas. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o período eleitoral e
diz que ficou muito feliz, pois sua coligação saiu vitoriosa, pois conseguiu
eleger o Prefeito e vereadores e agradece aos trezentos e vinte e quatro
votos depositados em sua pessoa. Fala ao colega vereador Irmão
Geraldo que irá sentir muito sua falta nessa Casa e a luta continua, pois
a vida continua. Fala que a uma expectativa muito grande com relação a
nova Gestão e seu sonho é ver uma Administração transparente
colocando os interesses da população em primeiro lugar. Fala que está
muito feliz por ter conseguido a reeleição e que essa vitória também é do
povo de Floresta do Araguaia. Diz que precisamos resgatara confiança
da população na política e isso só irá acontecer se as coisas forem feitas
de forma correia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato
Alves, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o período
eleitoral e agradece a Deus por lhe conceder a oportunidade de mais uma
vez parte dessa Casa Legislativa e agradece a todos os seus leitores pelo
voto de confiança. Parabeniza o Vice-prefeito eleito Claudinei Borges pela
vitória e espera e acredita que a nova gestão irá realizar um bom trabalho
para o município. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece
a Deus por mais essa conquista que lhe foi concedida para estar nessa
Casa, trabalhando em prol do povo de Floresta do Araguaia e parabeniza
a todos os nobres vereadores que alcançarão esse mérito da reeleição
que é mais difícil do que o primeiro mandato, visto que é baseado no
trabalho realizado. Diz que temos a responsabilidade de representar a
população nessa Casa e devemos cumprir bem nosso dever e esquecer
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sigla partidária e trabalhar em prol da sociedade. E não havendo mais
nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão
as 10:15 (dez horas e quinze minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 06 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 demaisjuembros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, <^K^^ Renato Pereira de Alencar 1°.
Secretário, Vereador J^Sjjljj-^-^ Alécio da Costa Pessoa,
Presidente, Vereador, ̂ ^!^3^-^Antôn\o Luiz Moreira dos Santos
2° Secretario.
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