
ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE AGOSTO
DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 28 de agosto de 2013, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência
da vereadora ROSENI BRITO, auxiliada pelo vereador ARLY MANOEL,
1° Secretário e o Vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2°
Secretário, em seguida a senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, a qual constatou a presença dos dez
vereadores, havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à
sessão a senhora 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
Mateus (5,33) declarando aberta a sessão de acordo com o Artigo 110
do Regimento Interno, Continuando solicitou da 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 foram lidos parecer da Comissão de
Finança e Orçamento sobre o Projeto de Lei 366/13, Pareceres das
comissões Legislação, Justiça e Redação e Obras Serviços Públicos e
Outras atividades sobre o Projeto de Lei 374/13, os quais foram
discutidos e votados, sendo aprovados por unanimidades; indicações
044/13, de autoria do Vereador António Luiz. Dando continuidade a
sessão a senhora Presidente colocou em discussão em turno único as
indicações apresentadas como não houve discussão as mesmas foram
postas em votação, pelo processo simbólico, sendo todas Aprovados
por Unanimidade. Concluída esta fase da sessão à senhora presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: iniciando com o
vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e discorre sobre as
inúmeras demandas de serviço o município e das lutas para tentar
soluciona-las. Fala que hoje esteve conversando com o Prefeito falando
sobre a casa dos Professores de Bela Vista e logo o mesmo ligou para o
Secretario de Educação que agilizou em sanar esta pendência.
Agradece aos vereadores pela aprovação das indicações e aproveita a
oportunidade de pedi para a Secretaria de Obra que se faz presente
para agilizar a recuperação da estrada alvo de sua indicação devido a
precariedade e importância da mesma para a população em especial
aos alunos que utilizam a mesma diariamente, reconhece a dificuldade
da Secretaria, porem quando se tem boa vontade e esforço tudo pode
melhorar, pois o que queremos é beneficio para nosso povo afim de não
causar prejuízo, mesmo porque se aproxima o período da safra.
Pergunta a secretaria de Obra como esta o andamento do aterro, pois



precisa-se urgentemente das maquinas na Vila Bela Vista para limpar a
área para a construção dos barracos para o festival do peixe. O próximo
a usar a palavra é o vereador Renato Pereira, que faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre as dificuldades da família do senhor Angélico
por falta de estrada e pede a Secretaria de Obra que faça um esforço
para ajudar aquelas famílias que estão preocupados porque tem suas
lavouras para escoar e nunca foi feito a abertura de estrada naquela
região. Fala da preocupação da comissão organizadora do festival do
peixe porque se continuar da forma que esta vai atrasar a festa e se for
o caso de algum atrapalho no envio dos maquinários que falem a tempo
de pagarem um trator para fazer o serviço de limpeza para não atrasar o
festiva. Comenta sobre o projeto de abertura de credito, projeto do
governo Federal, o qual se não for aprovado podemos até perder o
convénio dos ônibus que vem para nosso município. Em seguida usa a
palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e discorre
sobre o projeto de abertura de credito o qual foi analisado juntamente
com o assessor Legislativo e o mesmo disse que o projeto precisava de
algumas esclarecimento e o Presidente da Comissão vereador Alécio
que solicitas os devidos esclarecimentos ao senhor Lourival e hoje
conversando com os companheiros de partido perceberam a
importância da aprovação do projeto e constataram a falha na
elaboração do Orçamento que fez previsão de recebimento de convénio
do Governo Federal, por essa razão esta remanejando recurso de
algumas secretaria e ficou preocupado com o recurso que esta sendo
retirado da secretaria de obra, devido as demandas do município. Diz
que esteve na Prefeitura e reunião com o Prefeito, porem a intenção era
resolver de vez o problema de água na vila Tabuleiro e o Prefeito disse
que não fazia uma poço sem fazer o estudo geológico da área e propôs
ao Executivo que se perfurasse o poço 100 m e desse problema
convenceria a comunidade que a culpa na era do Prefeito e o mesmo
esta insistido em uma mina no pé de uma serra, onde foi perfurado três
metros de profundidade por dois de largura e uma água barrenta, porem
aprofundaram mais e a água pode vir a clarear e agradece o empenho
do Prefeito e reconhece o esforço dele juntamente com a Secretaria de
obra que se prontificou e sanar o problema de estradas e pontes na
região, porem se não agir rápido pode chover e dificultar os trabalhos. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico, que faz
os cumprimentos de rotina e agradece ao vereador Alécio pela
competência e inteligência e pela atitude de aguardar que os vereadores
fosse esclarecido as duvidas sobre o projeto de abertura de credito. Fala
que faltou capacidade na elaboração do Orçamento por parte da
administração em colocar mais recurso prevendo a vinda de convénios e
agora tem que fazer projeto anulando e suplementando dotações a fim
de tranquilizar a Casa, porque se não aprovássemos esse projeto o
Executivo teria que devolver os ônibus. Agradece o vereador Alécio pela



paciência e ao Vereador Lázaro por empenhar no esclarecimento deste
projeto. Manifesta satisfação pelo funcionamento de um matadouro que
estava fechado a dois anos, porque pó proprietário era petista e junto
com o vereador Lázaro e Renato articularam para que cedesse a licença
de abertura do matadouro e ontem a fiscalização veio e hoje o mesmo
esta funcionado legalmente, isso é democracia. Em seguida usa a
palavra o Vereador Alécio Pessoa, o qual cumprimenta a todos e
discorre sobre a tramitação do projeto de abertura de credito o qual
precisa ser aprovado, porem é bom quando se tem esclarecimento
sobre o assunto. Diz que não tinha duvida referente ao projeto, mais
respeita a opinião dos colegas, no entanto já tinha conhecimento da
sinceridade do projeto e da necessidade de remanejamento dos
recursos. Acredita que se tivesse colocado o parecer na segunda feria
não estaria desrespeitando só o vereador, mais quase 270 pessoas que
votaram no vereador, sendo que após analisarem bem ao projeto
chegara a um consenso de aprovarmos logo o projeto pela importância
do mesmo. Discorre sobre o papel do vereador e se coloca a disposição
dos colegas para juntos tirar as duvidas sobre os projetos que vira para
esta Casa, por exemplo, o Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei
Orçamentaria. Dando prosseguimento à sessão a senhora presidente
declarou iniciada a fase destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a
Discussão em Primeiro turno, artigo por artigo o Projeto de Lei n°
366/13, que dispõe sobre Abertura de Crédito Especial ao Orçamento
Vigente e continuando foi colocado em Votação em primeiro turno do
Art. 1° ao 3°, obtendo assim Aprovação Unânime, na sequência foi
colocada em votação em Primeiro turno, de artigo por artigo o Projeto de
Lei n°. 374/13, que dispõe sobre Alienação de bem Imóvel, sendo
colocado em Votação em primeiro turno do Art. 1° ao 9° obtendo assim
Aprovação Unânime. E não havendo mais nada a tratar a senhora
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 22: 20 hs (vinte e
duas horas e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessões ordinárias o dia 29 de agosto do corrente ano, no horário
regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei
e assino a preseriijèí Ata, que se achada conforme vai assinada por mim
e pelos demajtóii§mbros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,

Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora
Roseni Brito 'foLuuufoiua fô Presidente, Vereador Raimundo
Nonato Alves, ""/pEry.. 2°. Secretário.
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