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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 06 DE OUTUBRO
DE 2016. ÁS 09:10 HS.

As 09: 10 hs (nove horas e dez minutos) do dia 06 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 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 de nove 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 (11:1) 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. Em
seguida é feito a leitura do parecer da comissão de legislação, justiça e
redação, apresentado ao projeto de lei n° 002/2016-CMFA, que dispõe
sobre a fixação do subsidio do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários
Municipais de Floresta do Araguaia, para viger na Sexta Legislatura, o
qual foi colocado em discussão e como os vereadores não discutiram foi
colocado em votação e obtendo aprovação unanime. Logo após é feito
a leitura do parecer da comissão de legislação, justiça e redação,
apresentado ao projeto de Resolução n° 001/2016-CMFA, que dispõe
sobre a fixação do subsidio vereadores da Câmara Municipal de Floresta
do Araguaia, para viger na Sexta Legislatura, o qual foi colocado em
votação e sendo aprovado por unanimidade. Iniciando com o vereador
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António Luiz, que cumprimenta a todos e diz que se sente horando e
grato por oito parlamentares terem sido reeleitos, pois isso mostrado
reconhecimento do trabalho prestado na população. Agradece aos votos
de confiança que foram depositados em sua pessoa. Parabeniza o senhor
Adélio dos Santos pela vitória e que acredita que o plano de todos é
trabalhar para o bem de Floresta do Araguaia. Diz que não é vereador de
oposição, pois sempre visa melhorias para o município. Fala que a
período eleitoral acabou e seu mandato continua à disposição da
população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel,
que faz os cumprimentos de rotina e deseja boa sorte aos vereadores
eleitos e diz que a reeleição é muito difícil e parabeniza os reeleitos pela
conquista. Diz que resolveu não lançar seu nome a reeleição, mais se
sente vitorioso pois apoiou a vereadora reeleita Piquena Vital e agradece
as pessoas que lhe depositou seu voto nos dois pleitos. Diz que não está
se de pedindo da política é apena um até breve, pois a política de 2020
começou no dia quatro de outubro. Discorre sobre os projetos de lei que
dispõe sobre o revisão do subsidio do Prefeito, do Vice-prefeito e dos
Secretários, bem como dos vereadores e cita os valores atualizados pelos
projetos para a partir de janeiro. Diz que houve um boato que o Gestor
iria encaminha esta Casa o plano de carreira do magistério público e
segundo o Executivo isso é apenas boato, pois ele tem conhecimento das
dificuldades, pois se o plano de carreira do magistério público voltar com
três meses a Prefeitura não dar conta de pagar a folha de pagamento, e
se a nova Gestão estudar as contas e ver que é viável volta com esse
projeto à Câmara para ser votado, ficará a seu critério. Dando seguimento
a sessão faz uso da palavra o vereador Irmão Renato, o qual faz os
cumprimentos de rotina agrade a todos pela confiança depositada em sua
pessoa e diz que continuará fazendo seu trabalho em prol do povo de
Floresta do Araguaia. Fala que o povo escolheu bem seu representante,
quando opinou por Adélio do Santos e Claudinei Borges. Agradece ao
pessoal da saúde e da educação pelo apoio. Fala que o papel do vereador
não é executar obras, esse é o papel do executivo, o papel do vereador é
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fiscalizar e fazer indicações das necessidades da sociedade. Diz que as
autoridades que representa a população não pode cometer erros, pois a
população irá arcar com as consequências desses erros. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Piquena Vital, o qual cumprimenta a
todos e agradece a todos que confiaram em sua pessoa novamente, a
sua família pelo apoio, bem como a vereador Arly Manoel, que sempre
esteve ao seu lado lhe apoiando. Pereniza o novo Prefeito eleito Adélio
dos Santos e o vereador eleito Irmão Marquinhos, bem como a todos os
vereadores reeleitos. Diz que está trabalhando em prol da população de
Floresta do Araguaia e está à disposição no que estivera seu alcance.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves,
o qual faz os cumprimentos de rotina e agrade a todos o apoio nas
eleições de 2016 e diz que ficou muito feliz pelo terceiro mandato
consecutivo de vereador e fala que fará o possível para valorizar esses
votos de confiança que lhe foram depositados. Agradece pela confiança
que a população depositou no Prefeito eleito Adélio dos Santos e
Claudinei Borges e acredita que como ambos tem experiência na política
irá fazer uma boa gestão. Fala que o senhor Adélio dos Santos foi
vereador por dois mandatos e acredita que ele irá valorizar o trabalho
dessa Casa. Diz que o vereador representa não apenas sua região, mais
sim todo o município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e agradece a todos que lhe
apoio nesse período eleitoral, bem como aos seus familiares. Agradece a
todos que apoiaram o Prefeito Adélio dos Santos. Fala que tem o
compromisso de defender os interesses do povo de Floresta do Araguaia.
Discorre sobre a Vila Piaçaba e diz que está Vila está enfrentado grandes
dificuldades em questão de agua e solicita a nova Gestão que faça desse
questão prioridade. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência
para o Primeiro Secretário, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o
vereador Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e agradece
a todas as pessoas pelo apoio e reconhecimento do seu trabalho no
período eleitoral. Agradece aos 712 votos de confiança que foi depositado
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em sua pessoa. Diz que a sociedade escolheu o senhor Adélio dos Santos
para ser Prefeito de Floresta e acredita que ele irá fazer uma boa
Administração. Fala que está feliz pelo seu irmão que foi o vereador mais
bem votado em Rio Maria e por porcentagem o vereador mais bem votado
no Sul do Pará. Discorre sobre os boatos que saiu a seu respeito e diz
que não cometeu nem um crime eleitoral e nunca recebeu uma intimação
do Cartório Eleitoral. ORDEM DO DIA. Iniciando com discussão em
primeiro turno, artigo por artigo o projeto de lei n° 002/16-CMFA, que
dispõe sobre a revisão dos subsídios do Prefeito, do Vice-prefeito e dos
Secretários Municipais, sendo o mesmo colocado em votação em primeiro
turno artigo por artigo e obtendo aprovação unanime. Discussão em
turno único, o projeto de Resolução n° 001/16-CMFA, que dispõe sobre a
revisão do subsidio dos vereadores da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia, sendo o mesmo colocado em votação em turno único e obtendo
aprovação unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão as 10:30 (dez horas e
trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 07 de outubro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o
prazo regimental de 10 minutos o senhor Presidente convida o senhor
Adélio dos Santos para fazer uso da palavra, o qual cumprimenta a
todos e parabeniza os vereadores reeleitos, bem como os vereadores
eleitos e diz que juntamente com está Casa de Leis tem como objetivo
realizar um belíssimo trabalho no Município. Agradece a toda a população
pelo apoio e fala que quem ganhou as eleições foi a população de Floresta
do Araguaia. Pede aos nobres vereadores que busquem juntos aos seus
Deputados emendas parlamentares para o Município. Diz que como parte
do seu plano de governo voltar a celebrar as datas comemorativas do
município e quer fazer esse trabalho juntamente com o Poder Legislativo.
Diz que sua gestão irá realizar a prestação de contas todo final de ano
para a população e fazer seu trabalho levando em consideração o seu
Vice-prefeito Claudinei Borges, pois preza muito a união. Faz a parte os
vereadores, Lázaro Purcino, Renato de Alencar, Nonato Alves e
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Parabeniza o Prefeito Adélio dos Santos pelas colocações e pela vitória
alcançada. 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

Renato Pereira de Alencar 1°.
Alécio da Costa Pessoa,

Municipal, Vereador, Cl
Secretário, Vereador
Presidente, Vereador,
2° Secretario.

itônio Luiz Moreira dos Santos
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