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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODQ LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 6a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA- DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2017. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 de setembro de 2017, 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 RENATO PEREIRA DE ALENCAR, auxiliado pelo vereador ANTÓNIO
LUIZ MOREIRA DOS SANTOS 1° Secretário, e a vereador vereador RAIMUNDO
NONATO ALVES 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 secretária que
fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Provérbios (1:7) 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 discussão e votação e em
seguida aprovada por unanimidade. Leitura dos pareceres comissão de
legislação, justiça e redação, apresentado aos projetos de lei n° 486/17, 487/17 e
488/17. Que dispõem sobre alienação de bem imóvel, os quais foram colocados
em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura dos pareceres
comissão de obras serviços públicos e outras atividades, apresentados aos
projetos de lei n° 486/17, 487/17 e 488/17. Que dispõem sobre alienação de bem
imóvel, os quais foram colocados em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. Leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 005/17. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e
discorres sobre sua última viagem a Belém, onde esteve juntamente com os
colegas vereadores Alécio, Borrachinha e Joaquim Fiscal, onde esteve no
gabinete do Vice-governador solicitando a doação de uma viatura para a Vila Bela
Vista e região e diz que o Vice-governador pediu um prazo de no máximo até
janeiro entregar esse veículo para o município. Fala que essas viagens a Capital
do Estado são muito desgastantes, porem é um trabalho gratificante, pois traz
melhorias para o município. Agradece o Secretário de Obras pela agilidade em as
indicações dos vereadores. Convida a todos para participarem da sessão
itinerante na Vila Ametista no dia 29 de setembro do correte ano. A próxima a
fazer uso da palavra é a vereadora Edna do Fernandão, que cumprimenta a
todos e agradece a presença ex-vereador Euripão e o parabeniza pela dedicação
com que exerceu seu mandato. Discorres obre a história de Floresta do Araguaia
e diz que já houve muito progresso e cada político que passa deixa seu legado.
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Fala que tem um carinho muito grande por essa cidade e não consegue se ver
morando em outro lugar. Cometa sobre a sessão itinerante e diz que essas
sessões são muito importantes para a população tenha conhecimento dos
trabalhos desta Casa Legislativa e convida a todos para participarem da sessão
itinerante que será realizada dia 29, nas dezenove horas e trinta minutos na Vila
Ametista. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Borrachinha, o qual faz
os cumprimentos de rotina e comenta sobre o discurso do colega vereador António
Luiz, quanto os trabalhos realizados pela secretaria de obras e fala que sempre
foi bem atendido por essa secretaria. Discorre sobre as sessões itinerantes e fala
que essas sessões são extremamente importantes para aproximar essa Casa de
Leis a população. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o
Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Irmão
Renato, o qual cumprimenta a todos e comenta sobre suas viagens a Belém, onde
vez após vez busca benefícios para o município. Parabeniza o Secretário de
Obras pelo excelente trabalho realizado. Fala que sente orgulho de ter apoiado o
Prefeito Adélio dos Santos nas eleições de 2016. Convida a todos para
participarem da sessão itinerante na Vila Ametista. ORDEM DO DIA. Iniciando
com discussão em primeiro turno, artigo por artigo o projeto de lei n° 486/17, que
autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, logo após ser
discutido pelos vereadores o mesmo foi posto em votação em primeiro turno artigo
por artigo e aprovado por unanimidade. Discussão em primeiro turno, artigo por
artigo o projeto de lei n° 487/17, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem
imóvel de seu património, logo após ser discutido pelos vereadores o mesmo foi
posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e aprovado por
unanimidade. Discussão em primeiro turno, artigo por artigo o projeto de lei n°
488/17, que autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património,
logo após ser discutido pelos vereadores o mesmo foi posto em votação em
primeiro turno artigo por artigo e aprovado por unanimidade. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás
10:25 (dez horas e vinte e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária itinerante dia 29 de setembro do corrente ano, as dezenove horas
e trinta minutos, na Vila Ametista. E para constar eu vereador António Luiz Moreira
dos Santos, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme
vai assinada por mim e/jbejos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, (T(\MM^— :—António LuizJVlojejxâjdos Santos 1
Secretário, Vereador Renato Pereira de Menea
Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos ĵ %P 2°.Secretário.
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