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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE JUNHO DE
2014. ÁS 9:00 HS. *

é
As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de junho 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 vereadorLAZARO
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 de dez
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 Lucas
(6:31) 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.
Logo após foi feito a leitura do projeto de Lei n° 398/2014, o qual dispõe
sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Obras,
Serviços Públicos e outras atividades. Dando continuidade com a
leitura do Projeto de Lei Complementar n° 049/2014, que dispõe a
concessão de equiparação de vencimentos efetivos e cria cargo na
secretaria Municipal de saúde, sendo enviado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social. Logo após é lido o Projeto de Lei Complementar
n° 050/2014, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, sendo o mesmo encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social. Em seguida é feito a leitura da
indicação n° 043/14 de autoria do vereador António Luiz, indicação n°
044/14 do vereador Renato de Alencar. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador António Luiz o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que os
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vereadores estão constante m ente trabalhando para o bem o município.
Manifesta satisfação pelos trabalhos que o Gestor vem realizando, visto
que algumas obras que estavam parada começou a deslanchar como a
pavimentação das ruas da sede do município, bem como as estradas
vicinais que estão sendo recuperadas. Discorre sobre sua indicação e
agradece aos colegas vereadores por ter aprovado, pois como a ponte
sobre o rio Taboção está praticamente intransitável o fluxo de veículo está
sendo todo por esta estrada. Diz que na sessão anterior falou que iria fazer
um indicação para a recuperação da ponte sobre o Rio Taboção, porém
não fez por que já foi feito no início do ano e acredita que esse problema
vai ser resolvido o mais rápido possível. O próximo a usar a palavra é o
vereador Renato de Alencar que cumprimenta a todos e agradece ao
Deputado Miriquinha pela emenda de 408.000(quatrocentos e oito mil)
reais para a saúde deste município e uma emenda de 300.000(trezentos
mil) reais para um fábrica de gelo para a colónia de pescadores e
agradece ao secretário de Finanças o senhor Andrei Testa pelo apoio com
a documentação que foi pedido. Fala que é dever de cada vereador desta
casa buscar emenda e fiscalizar cada centavo que entra no município
pois o dinheiro é da sociedade e por isso deve ser aplicado no devido
lugar. Diz que já foi dito que o vereador atrapalha o Gestor trabalhar, e isso
não é verdade visto que cada vereador quer o melhor para o município.
Fala que aprendeu que lei é para ser cumprida e dentro desta casa de leis
temos apenas duas opções acerta ou errar. Diz que todos os projetos que
veio para esta casa que fosse bom para o município ele aprovou. Em
seguida faz uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico qual faz os
cumprimentos de rotina e fala que observando as palavras dos colegas
vereadores percebe que todos quer o melhor para o município. Diz que
ontem este na Vila Sete Barraco e percebeu que as estradas estão muito
precárias, inclusive produtores de abacaxi estão perdendo suas roças por
falta de estrada para fazer o escoamento de suas safras e fala que em sua
região não é diferente. Fala que o Gestor tem que trabalhar muito visto que
tem muita estrada para ser recuperada. Comenta sobre o julgamento do
Prefeito referente aos erros de sua campanha que foram muitos e fala que
infelizmente o dinheiro está cobrindo muita coisa errada. Fala que se não
houvesse corrupção com certeza veríamos dias melhores e o Brasil seria
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um País de primeiro mundo. Discorre a CPI- Comissão Parlamentar de
Inquérito e diz que está de cabeça erguida por que sua parte foi feita mais
infelizmente o povo de Floresta foi quem saiu perdendo. E não havendo
mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: hs (onze horas), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 27 de junho do corrente ano. 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,

Lázaro Pu-Fetnsida Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio
Presidente, Vereador Raimundo

2°.
Costa

Nonato
Secretário.

Pessoa
ives,

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

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


