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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 07 DE OUTUBRO
DE 2016. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 07 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 Números (8:5) 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
António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que Floresta do
Araguaia é uma cidade muito querida e se sente horado em ser um
representante dessa cidade e fica muito feliz em ver o seu
desenvolvimento. Parabeniza a todos os produtores de abacaxi, bem
como os primeiros a iniciar com essa cultura, que hoje é o grande
potencial económico do Município. Agradece a todos que lhe apoiou
durante o período eleitoral e diz que pelo terceiro mandato pretende
continuar defendendo os interesses dos munícipes de Floresta do
Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o José Maria, que
cumprimenta a todos e agradece a todos que lhe confiou novamente a
responsabilidade de estar Nessa Casa de Leis, fazendo o melhor para o
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povo florestense. Pede a Deus que o prefeito eleito o senhor Adélio dos
Santos, faça uma boa Administração e que acredita que ele será capaz
de cumprir bem seu papel. Agradece a sua esposa e filha pelo apoio no
período eleitoral. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece
a todos seus amigos e leitores pelo voto de confiança que lhe foi
depositado e espera corresponder a esse voto de confiança, cumprindo
bem seu papel de fiscalizar o recurso do Município. Diz que espera
sinceramente que o Prefeito eleito realize um bom trabalho, pois o
município uma boa administração. Convida a todos para participarem da
Festa da vitória na Casa da Alegria, pois essa festa não é do 45 e sim de
toda a população do município e o senhor Adélio dos Santos é Prefeito
de todos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de
Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a toda a
população pelo apoio durante o período eleitoral. Diz que o povo é o
patrão de todos os Administradores do município e que sempre estará se
emprenhando em fazer o melhor em prol da sociedade. Fala que a política
acabou dia dois de outubro e os candidatos eleitos serão representantes
de toda a população. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e agradece a
população de Floresta do Araguaia por lhe confiar mais um mandato nesta
Casa de Leis. Diz que ontem entrou em contato com o Deputado Dirceu
e ficou feliz em saber que o Deputado ainda tem uma emenda de
implemento agrícola pra o nosso município e solicita ao Prefeito Alsério
que forneça a documentação necessária para a liberação da emenda. Diz
que seu mandato é para tem como objetivo defender os interesses da
população. ORDEM DO DIA. Iniciando com discussão em segundo 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 segundo turno do
1° ao 4° e obtendo aprovação unanime. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão as 10:30
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(dez horas e trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 25 de outubro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental de 10 minutos o senhor Presidente convida
o senhor Alsério Kazimisrki, para fazer uso da palavra, o qual
cumprimenta a todos e parabeniza os eleitos nas eleições de 2016 e pede
aos vereadores de eleitos de sua chapa que faça um trabalho junto com
o Prefeito eleito para que não venha a prejudicar o município. Fala que o
senhor Adélio dos Santos é o novo Prefeito a partir de 2017. Discorre
sobre o plano de careira do magistério público e diz que não irá colocar
esse projeto nessa Casa, pois não quer prejudicar o município de forma
alguma, porém se o Prefeito eleito tem esse acordo com a população é
um compromisso dele. Fala que se o projeto volta da forma que era, irá
prejudicar toda a população. Diz que seu desejo que o Prefeito eleito faça
uma boa administração para Florestado Araguaia e que não está
desaminado com a política e agradece a todos que depositarão seu voto
em Andrei Testa e deseja uma boa Gestão ao Prefeito eleito. Faz a parte
os vereadores Alécio Pessoa, António Luiz e agradece a presença do
Prefeito Alsério e o parabeniza pelas colocações e pelos trabalhos
prestados ao Município. 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,C^-^ î̂  , Renato Pereira
de Alencar 1°. Secretário, Vereador
Pessoa, Presidente, Vereador,
dos Santos 2° Secretario.

Alécio da Costa
António Luiz Moreira
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