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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE
FEVEREIRO DE 2014. ÁS 20:00 HS. h

As 20: 00 hs (vinte horas) do dia 25 de Fevereiro de 2014, no Plenário
José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a
presidência da vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo
vereador LÁZARO PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual
constatou a presença dos onze 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 Provérbios (10:17) 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 votação e em seguida aprovada por unanimidade, ato seguinte é
feito a leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, e Educação, Saúde e Assistência Social apresentadas ao
projeto de lei n° 378/2013, que dispõe sobre o controle e proteção da
população de animais, bem como sobre a prevenção de animais de
Floresta do Araguaia, sendo os mesmos postos em votação e
Aprovados por Unanimidade. Dando seguimento é feito a leitura do
projeto de lei complementar n° 003/14, que dispõe sobre cria taxa de
vigilância e fiscalização sanitária e valores de pena de multa ás
infrações sanitárias das atividades fiscalizadoras pelo serviço de
vigilância sanitária da secretaria municipal de saúde, sendo o mesmo
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encaminhado as comissões de Legislação, Justiça e Redação,
Educação, Saúde e Assistência l
projeto de lei complementar n° 0(
o período de base de cálculo para atualização da unidade fiscal de
Floresta do Araguaia-UFFA, instituída pela lei n°026/1997, sendo o
mesmo encaminhado as comissões de Legislação, Justiça e Redação,
e Educação, Saúde e Assistência Social. TEMA LIVRE. Iniciando com
o vereador Renato Pereira o qual cumprimenta a todos e fala que um
reino dividido não prospera o que infelizmente vem acontecendo nesta
casa de lei. Discorre que esta casa não pode errar em hipótese
nenhuma, visto que tratamos nesta casa são de mais de 18.000.00
pessoas, não um objeto que quando estraga se joga fora sem nenhum
sentimento. Discorre que todos nesta casa são adultos e sabe o que
faz, e sabe que o erro é humano quando vem de uma pessoa, porém 11
vereadores e todos cometer o mesmo erro, sim porque errarão não
aprovando o requerimento para formar a Comissão Parlamentar
Processante - CPP. Discorre que o vereador não pode errar, visto que
tem a sua disposição as leis, que é como um mapa que mostra o
caminho certo a trilhar. Fala que o vereador deve conhecer seus direitos
e deveres para não errar perante a população, e que esta casa é um só
corpo, visto que quando se faz um bom ou um mal trabalho a população
diz a Câmara de Floresta de Floresta que fez. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de
rotina e fala que Floresta está no esquecimento, com as ruas às escuras
e esburacadas, bem como as estradas vicinais que estão intransitáveis,
está abandonada pelo Gestor e esta casa tem a responsabilidade de
ajudar a população. Comenta que ontem presenciou uma cena
lamentavam, uma mãe as 09hOOmin na beira da estrada esperando o
ônibus para seu filho ir para a escola e essa criança só vai chegar em
sua casa as 19:00 isso é um crime. Fala do projeto de plano de carreira
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do magistério público municipal que foi aprovado no ano passado, um
projeto que está massacrando os educadores deste município, tirando
seus direitos adquiridos deste de 2003. Fala que o Gestor faz reunião e
não chama os vereadores do PT, por que sabe que com certeza vão
passar para a população a situação do município e acredita que essa
mudança do horário das sessões ordinárias para as 09hOOmin, é com a
intenção do povo não participar. Diz que tem um sonho de ver seu
partido nessa administração para ele usar essa tribuna e falar a
verdade. Fala esta casa deveria abrir uma CPI - Comissão Parlamentar
de Inquérito para investigar a Assistência Social, para mostrar o furo,
porem isso é inútil porque apurar-se os fatos, mas na hora de mostrar
para a população começa a passar a mão na cabeça. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e
Discorre do seu discurso na sessão do dia 24 deste mês onde citou
alguns trabalhos e falhos, visto que somos humanos e propicio ao erro.
Diz que sempre respeitou esta casa e os colegas vereadores, porem
parece que o vereador Renato parece que tem alguma diferença com
ele, não sabe o porquê. Fala que o vereador Renato usou esta tribuna e
disse que vereador fez compromisso de repor salário de professor caso
fosse abaixado o salário com o projeto de plano de carreira do
magistério público municipal, fala que fez esse compromisso com um
professor e garante que se tirar do piso salarial vai honrar sua palavra.
Fala que às vezes os colegas vereadores usar essa tribuna com a
intenção de se vingar de outro e esse não é o objetivo, o objetivo e falar
dos trabalhos realizados. Discorre que quando o nobre colega vereador
Renato diz que temos de lutar, erra em suas palavras porque não tem
nenhum vereador nesta casa de braços cruzados, estamos todos
trabalhando fazendo o que está ao nosso alcance fazer. Dando
continuidade faz uso da palavra o vereador Arly Manoel o qual faz os
cumprimentos de rotina e pede ao senhor presidente Alécio Pessoa que
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o vereador use apenas o tempo regimental para não causar atrito e
levar para o lado pessoal. Fala que não gosta de misturar política e
religião mais acredita que a política tem o dedo de Deus porem muito
pouco, visto que a mentira e a falsidade é muito grande. Fala que muitas
vezes o político faz promessas antes de ganhar a eleição, mais quando
ganhar ver que a realidade é outra e as vezes não dar para fazer o que
prometeu. Diz que político só é bom quando tá fora quando está dentro
ele não presta, cita o exemplo do senhor Adélio que quando estava na
política o pessoal do PT queria pôr tudo montar uma CPI para
investigá-lo e agora ele é um santo. Fala para o vereador Geraldo
Frederico que não é do PT mais também não foi chamado para essa
reunião. Diz que nem sempre conseguimos o êxito em passar um
requerimento, porém não pode desabafar a frustração no discurso. O
próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino que
cumprimenta a todos e discorre que diante da aprovação do projeto de
resolução para mudar a hora das sessões para as OQhOOmin do
vereador Arly Manoel pede a esta casa que veja a possibilidade de
contratar uma rádio para fazer a transmissão das sessões, afim da
população poder acompanhar as mesmas. Faz a parte o vereador
António Luiz e fala que que uma ideia muito boa, e que na gestão
passada houve um período em que era feito essa transmissão via rádio
e teve a aprovação da população. Volta a usar a palavra o vereador
Lázaro Purcino e discorre que a população vem sofrendo por falta de
uma boa administração e os vereadores tem a responsabilidade de
cobrar do Poder Executivo as providencias a ser tomadas, sendo a
responsabilidade principal fiscalizar o Executivo e as vezes não
colocamos essa responsabilidade como ponto principal do nosso
trabalho, como ontem que o requerimento do vereador Renato não
passou nesta casa. Fala que errar é humano mais o Prefeito nunca fez
uma reunião para explicar os fatos apurados na CPI- Comissão

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

Parlamentar de Inquérito assim como compareceu ao convite da CPI,
na audiência pública. Discorre que os colegas vereadores poderiam
estar vendo a possibilidade de formar uma CPI para investigar a
Assistência Social, visto que diante do que vem acontecendo nesta
secretaria, se não fizermos nada estaremos sendo omissos. Faz a parte
o presidente da Câmara, o vereador Alécio da Costa e diz que está
marcando uma reunião com o Gestor e o secretário de finanças Andrei
Testa para que o mesmo nos esclareça os motivos do município estar
nesta situação e assim que o Prefeito marcar o dia irá informa a todos
os colegas vereadores para que todos possam participar da reunião e
tirar suas dúvidas. ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão em
Primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n° 378/13, dispõe sobre
o controle e proteção da população de animais, bem como sobre a
prevenção de animais de Floresta do Araguaia e continuando foi
colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 40°, obtendo
assim Aprovação Unânime. E não havendo mais nada a tratar o
senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21: 50 hs
(vinte e uma horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão ordinária dia 27 de Fevereiro de 2014 do corrente
ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental de dez
minutos o senhor presidente concede a palavra ao senhor Wanderson
Alves de Morais, que cumprimenta a todos e pede a que o Poder
Legislativo tome providências com relação as festas dançantes que
vem acontecendo frequentemente nos bares aos redores de sua casa,
que está incomodando a todos os moradores, sendo que já procuraram
a polícia e a mesma disse que não está ao seu alcance resolver o
problema, mais sim o Poder Legislativo. Faz a parte o vereador Renato
de Alencar e fala que poderia fazer uma reunião para tentar resolver o
problema ou elaborar um projeto de lei determinando o horário de sons
nos bares. Faz a parte o vereador Alécio da Costa e cita a lei municipal
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n°122/2005, que fixa o horário das 06: a OOhOOmin, em sua opinião
devemos levar esta lei a autoridade policial do município e fazê-los
cumprir. Faz a parte o vereador Geraldo e pergunta até que horas vai as
festas. Volta a usar a palavra o senhor Wanderson e diz que
normalmente até as OShOOmin, sendo que isso atrapalha o descanso
noturno dos pais de família que precisam levantar cedo para trabalhar.
Faz parte o Presidente do Poder Legislativo e fala que fazer uma
reunião e discutir o assunto e tentar encontrar uma solução. E para
constar eu vereador Lázaro Purcino da silva, 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, fc^fe;^^ Lázaro Purcino ^̂ |̂ gH[0. Secretário,
Vereador Alécio da Costa Pessoa ^^^^^^^^ , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, iSSÊz-- 2°. Secretário.
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