
ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO
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As 09: 00 hs (nove horas) do dia 10 de dezembro de 2014, no g
Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal ;
de Floresta do Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores,;i ;
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 ó l
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 Josué (1:7) declarando aberta a sessão de acordo com o artigç
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. Em seguida é feito a leitura das
emendas parlamentares n° 001/14 a 014/14 apresentadas ao projeto
de lei n° 406/14, que dispõe sobre a lei orçamentaria para o exercício;
de 2015, sendo as mesmas posta em discussão e votação e todas
aprovadas por unanimidade. Em seguida é feito a leitura do;
parecer da comissão de Finanças e Orçamentos apresentada ao
projeto de lei n° 406/14, que dispõe sobre a lei orçamentaria para o
exercício de 2015, em seguida é posto em votação e obtendo
aprovação unânime. Em seguida é feito a leitura do parecer da
comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado ao projeto
decreto legislativo n° 002/14, o qual dispõe sobre a concessão de
titilo de cidadão honorário, em seguida é posto em votação e obtendo
aprovação unânime E continuando é lido o parecer da comissão de
legislação, justiça e redação apresentado ao projeto de lei n° 404/14
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dando continuidade e posto em votação e sendo aprovado por unanimidade.
Dando seguimento a sessão é feito a leitura do parecer da comissão de legislação,
justiça e redação apresentado ao projeto de lei complementar n° 054/14, sendo o
mesmo posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura do parecer
da comissão de legislação, justiça e redação apresentado ao projeto de lei n° 407/14,
que cria o conselho municipal de saneamento básico de Floresta do Araguaia sendo
o mesmo posto em votação e sendo aprovado por unanimidade. Leitura do parecer
da comissão de Educação, Saúde e Assistência Social apresentado ao projeto de lei
n° 407/14, que cria o conselho municipal de saneamento básico de Floresta do
Araguaia sendo o mesmo posto em votação e sendo aprovado por unanimidade.
Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz o qual
cumprimenta a todos e parabeniza a Associação da AME pelo trabalho realizado no
município e agradece pela agende que a entidade presenteou os vereadores.
Discorre sobre as emendas do orçamento para 2015 e fala que foram elaboradas
com carinho visando principalmente o bem da população e que quando a sociedade
participa mostra que está preocupada com o desenvolvimento do município e cita
algumas emendas que foram feitas no orçamento. Fala que foi feito uma emenda
para a manutenção do cemitério local, pois é importante mostrar respeito pelos
nossos entes queridos falecidos. Diz que as empresas que participam das licitações
fazem de tudo para ganhar a licitação e depois não tem responsabilidade com a obra
realizando um trabalho de péssima qualidade. Fala que acredita que o Gestor não irá
vetar as emendas parlamentares, pois todos querem o melhor para a população.
Logo após faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico o qual faz os
cumprimentos de rotina e fala que quando se realiza um bom trabalho fica feliz e diz
que o Distrito de Bela Vista foi comtemplado com setecentos mil reais no orçamento
para 2015 e acredita que no próximo ano já estará incluso no orçamento. Fala que
será votado um projeto de lei para criação de novos municípios na Câmara dos
deputados hoje e o Norte do Brasil foi beneficiado, visto que poderá cria novos
municípios com seis mil habitantes sendo que as demais regiões é com doze mil.
Discorre sobre o orçamento de 2015 e diz que a parte dos parlamentares foi feita e
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agora cabe ao Gestor acatar as emendas dos vereadores e agradece aos membros
da comissão de finanças e orçamentos pela realização da audiência pública
realizada no Distrito de Bela Vista onde a população teve a oportunidade de expor
suas ideias. Fala que a AME não estava incluída no orçamento mais pela a atitude
da associação de procurar seus direitos foi comtemplada com 100.000 (cem mil
reais). Fala que se Gestor vetar as emendas parlamentares esta casa tem autoridade
para derrubar o veto do Prefeito, mais acredita que isso não irá acontecer. Fala ao
Gestor e a secretara de obras que o inverno começou e tem muita estrada vicinal
para ser recuperada e pede que seja tomado providências pois a população está
sendo a mais prejudicada. Fala que os vereadores do PT nunca deixou de aprovar
um projeto de lei que fosse trazer benefícios para o povo parabeniza os vereadores
Lázaro Purcino e Renato de Alencar pois em dois anos de trabalho juntos nesta casa
de leis nunca tiveram divergências. Discorre sobre a Educação e fala que não tem
motivos para o Gestor atrasar o pagamentos dos funcionários pois recurso disponível
tem e a tendência é cada vez aumentar. O próximo a usar a palavra é o vereador
Lázaro Purcino o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o orçamento para 2015
que é de 50.000.000 (cinquenta milhões) então teve um aumento de 5.000,000
(cinco milhões de reais). Diz que no ano passado não teve audiência pública porque
a população não compareceu, porem este ano teve a alegria de ter a audiência e
espera que o orçamento de 2016 seja ainda mais discutido com a participação da
sociedade civil. Fala que o Gestor tem até o dia 30 de outubro para encaminhar o
orçamento para Câmara e só foi enviado no dia 11 de novembro então pede ao
Executivo que seja enviado na data certa para ter um prazo melhor para ser
estudado. Diz que esta casa de leis tem tido dificuldade para fiscalizar os recursos do
município, pois quando faz um requerimento para o Executivo pedindo informações
não é atendido e que vai passar a repetir os requerimentos que não forem atendidos.
Fala que a lei diz que o Prefeito tem quinze dias para responder a um requerimento e
que vai mover uma ação na justiça com o Gestor por ele não responder os
requerimentos. Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar que
faz os cumprimentos de rotina discorre sobre as emendas parlamentares feitas no
orçamento de2015 para o Distrito de Bela Vista e cita-as e diz que acredita que o
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Gestor irá acata-las, porem se o Executivo vetar esta casa tem o poder de derrubar.
Fala que os vereadores estudaram bem o orçamento para não vir a prejudicar
alguma secretaria. Parabeniza Bela Vista que foi a primeira vila do município a ser
distritada e fala que devemos nos empenhar para distritar outras vilas. Pede a
secretaria de obras que observe bem as maquinas das Prefeitura, pois tem
funcionário cobrando para fazer serviço para as pessoas carentes e diz que
recentemente foi lhe relatado que um funcionário cobrou para colocar uma caçamba
de cascalho para um senhor. Faz a parte o vereador Dorisvaldo Pires e pergunta se
as maquinas era de uma empresa particular ou da Prefeitura. Volta a usar a palavra
o vereador Renato de Alencar e fala que foi informado pelo senhor que pagou o
serviço que era o filho do Prefeito, porém não sabe de quem era a máquina e fala
que talvez o Gestor nem tem conhecimento desses acontecimentos. Em seguida faz
uso da palavra o vereador Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e parabeniza a
AME por seu trabalho e agradece pela agenda e discorre sobre a história da
associação e fala que a AME está sendo incluída no orçamento e que o orçamento
não está sendo alterado está apenas fazendo remanejamento dos recursos e cita
algumas emendas que foram feitas visando o bem da população e parabeniza aos
colegas vereadores pela preocupação e dedicação com o recurso do município. Fala
que acredita sinceramente que as emendas serão acatadas pelo Gestor, visto que
não foi alterado o valor do orçamento e se uma partilha dentro do orçamento. 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 cumprimenta a todos fala
da importância das sessões ser transmitidas na rádio, pois assim a população tem a
oportunidade de ter conhecimento dos trabalhos realizados no município e fala que
esta legislatura está fazendo mudanças. Diz que é a primeira vez que está fazendo
propostas no orçamento do município. Fala que a AME desenvolve um trabalho
importantíssimo para o município, visto que o município tem uma carência muito
grande de serviço para mulheres. Diz que está no Bela Vista deu um grande passo
com seu distritamento e a sociedade ganha muito com isso. Discorre sobre a
situação do cemitério local e fala que alguns vereadores passaram por
constrangimento devido a sua situação de abandono e fala que obrigação dos
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parlamentares verificar qual é o órgão responsável pela manutenção do cemitério e
cobrar providências com base na lei e fala que o mesmo se deve com os
medicamentos que não pode faltar, pois coloca em risco a vida de pessoas que
tomam remédios controlados. Discorre sobre seu mandato como Presidente desta
casa e diz que fez o que estava ao seu alcance e manifesta satisfação pelas
algumas conquistas por exemplo o portal transparência que foi i e o controle interno
que foi implantado e o Jurídico que fica à disposição dos vereadores todo mês para
esclarecer suas dúvidas. Fala que voltando do recesso parlamentar irá cobrar dos
deputados eleitos recursos para o município e deseja a todos prosperidade para o
próximo ano. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo turno de
forma global o projeto de lei n° 403/14, que dispõe sobre abertura de credito especial
ao orçamento vigente, sendo o mesmo posto em votação de forma global do artigo
1° ao 3° e aprovado por 6 votos a favor e 4 contra. E continuando com a
discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei complementar n°
051/14, que cria o programa de acolhimento na modalidade casa de passagem para
crianças e adolescentes, sendo o mesmo colocado em votação de forma global do
artigo 1° ao 17 e obtendo aprovação unânime. Em seguida é colocado em
discussão em primeiro turno o projeto de lei 406/14, que dispõe sobre a lei
orçamentaria para 2015, logo após foi colocado em votação em primeiro turno artigo
por artigo e sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a
discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei n° 404/14, que cria o
fundo municipal de habitação de interesse social- FHIS e institui o conselho Gestor
do FHIS, em seguida e posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida é colocado em discussão em primeiro
turno artigo por artigo o projeto de lei complementar n° 054/14, que altera a lei
complementar n° 041/14 de 20 de 2014, que dispõe sobre a Imprensa Oficial, sendo
o mesmo posto em votação em segundo turno de forma global e obtendo aprovação
unanime. Dando continuidade a sessão com discussão em primeiro turno artigo por
artigo o projeto de lei n° 407/14, que cria o conselho municipal de saneamento
básico de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo posto em votação em primeiro turno
artigo por artigo e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 12: 05 (doze e horas e
cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 1 1 de
dezembro do corrente ano, no horário regimental. 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
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Câmara Municipal, Vereador. z*^^^ h -.>' Lázaro Purcino da Silva 1°.
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa xgjĵ i?^ .̂ Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, 2°. Secretário.
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