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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE OUTUBRO DE
2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 28 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 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
Salmos (27:1) 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, sendo a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão de legislação, justiça
e redação, apresentado ao projeto de resolução n° 002/2016, sendo o mesmo
colocado em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura
do parecer da comissão de legislação, justiça e redação, apresentado ao
projeto de resolução n° 003/2016, sendo o mesmo colocado em discussão e
votação e obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão de
finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de resolução n° 002/2016, o
qual foi colocado em discussão e votação e sendo aprovado por
unanimidade. Leitura do parecer da comissão de finanças e orçamentos,
apresentado ao projeto de resolução n° 003/2016, o qual foi colocado em
discussão e votação e sendo aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina
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e agradece a Deus por lhe conceder o privilégio de estar pelo terceiro
mandato consecutivo como representante dessa Casa de Leis, bem como a
todos que lhe depositou um voto de confiança e diz que irá legislar para todo
o município. Fala que gastaria que a sessão fosse transmitida pela rádio para
que a população pudesse acompanhar os trabalhos dessa Casa. Discorre
sobre sua viagem a Brasília e diz que ficou feliz em buscar recursos para o
município juntamente com o Prefeito, Vice-prefeito eleito e os colegas
vereadores e acredita que foram bem sucedidos nessa viagem. Fala que em
janeiro estaremos com uma nova gestão e espera que essa nova gestão
consiga realizar um trabalho à altura das expectativas dos munícipes e diz
que estar à disposição para contribuir para tudo que for para o bem de
Floresta do Araguaia. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo
Frederico, que cumprimenta a todos e fala ao Vice-prefeito eleito Claudinei
Borges que está muito feliz por terem alcançando seus objetivos para o
município. Fala que nunca passou pela sua cabeça apoiar outro partido que
não fosse o PT, porem fez isso visando o bem de Floresta do Araguaia e
acredita que a sociedade Florestense terá a alegria de dizer que fizemos a
coisa certa. Diz que a Prefeitura não é uma imprensa privada e deve ser
administrava visando beneficiar a população. Fala que irá sair dessa Casa de
cabeça erguida, pois cumpriu bem seu papel de fiscalizar o recurso público.
Discorre sobre a nova Gestão e diz que espera que seja uma boa
administração e seja em parceria com esta Casa de Leis. Dando continuidade
à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a
todos e agradece a Deus pela sua reeleição, pois não foi fácil, visto que
durante esses quatro anos não teve o apoio do Executivo. Fala que sabe da
responsabilidade que tem e da confiança que a população em mudanças e
acredita no compromisso do novo Gestor com a sociedade e que ele irá
trabalhar para melhorar a vida do povo. Diz que foi eleito para defender o
povo de Floresta do Araguaia e irá cumprir seu papel. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de
rotina e comenta sobre sua viagem a Brasília, juntamente com o Prefeito,
Vice-prefeito eleito e os colegas vereadores em busca de benefícios para o
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município de Floresta do Araguaia e ficou satisfeito, pois tiveram bom êxito
na viagem. Diz que um bom Gestor precisa ter como meta uma boa
educação, saúde e segurança pública. Pede ao Prefeito Alsério que
mantenha o suporte as necessário aos alunos da zona rural até findar o seu
mandato, pois os alunos não podem ser prejudicados de forma alguma.
Agradece a todos seus eleitores pelo voto de confiança e pelo apoio e que
irá trabalhar para nunca decepcioná-los. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre sua viagem a Brasília, juntamente com o Prefeito,
Vice-prefeito eleito e os colegas vereadores, onde esteve em vários
gabinetes com os Deputados buscando recursos para o município. Fala que
a Câmara é composta por onze vereadores, porém cada vereador tem sua
sigla partidária e cada vereador foi ao seu Deputado em busca de apoio. Diz
que nessa viagem ficou marcado uma audiência em Belém no dia 21 de
novembro com o Senador Flexa Ribeiro e o Prefeito e Vice Prefeito eleito,
onde irão estudar quais são as principais demandas do Município e procurar
a melhor solução. Cita algumas dificuldades que o município enfrenta e fala
que irá levar ao conhecimento do Senador Flexa Ribeiro. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Arly Manoel, o qual cumprimenta a todos deseja
aos vereador António Luiz, Nonato Alves e a vereadora Piquena Vital muita
saberia para exercer seu terceiro mandato consecutivo, pois tem
conhecimento que sabe não é fácil. Manifesta satisfação pelo empenho do
colega vereador Nonato Alves em melhorar o atendimento do Banco do Brasil
e diz que começou com essa luta em 2009 e que fica feliz em saber que sua
luta terá continuidade. Diz que grande parte da culpa do Banco do Brasil não
funciona com todos os atendimentos é do Executivo, pois nunca colocou a
conta da Prefeitura na agencia do Município e parabeniza o Presidente da
Câmara por ter a iniciativa de transferir a conta da Câmara para a Agencia
do Município, pois isso mostra que está empenhado com o desenvolvimento
do Município. Fala que não está se despedindo da política é apenas um até
breve. Comenta sobre o discurso do colega vereador Renato de Alencar e
diz que realmente o vereador não pode errar e em seu primeiro mandato
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nunca faltou uma sessão nessa Casa e neste mandato por motivo de doença
faltou quatro sessões seguidas e o Regimento Interno desta Casa regi que
se o vereador faltar quatro sessões consecutivas deverá ser reprendido ou
até mesmo ter o mandato casado. Diz que quando retornou da viagem ouviu
rumores de que teria seu mandato casado, então foi conversa com o
Presidente desta Casa e lhe perguntou se ele estava querendo casar seu
mandato e ele disse que não que quem queria casar o seu mandato era os
vereadores do Partido dos Trabalhadores e pergunta se os direitos e deveres
nessa Casa de Leis não são iguais para os onze vereadores, pois o vereador
Dorisvaldo Pires não participou de nenhuma sessão esse mês e como essa
Casa não pode errar acredita que ele deve ser pelo menos chamado pelo
Presidente para dar alguma justificativa pelas faltas. Em seguida o senhor
Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é o próximo
a fazer uso da palavra, o vereador Alécio Pessoa faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre a questão do Banco do Brasil e diz que ficou supresso
com a atitude do Prefeito Eleito com relação a questão do Banco do Brasil,
pois ele falou para o Senado Flexa Ribeiro que quer fazer o pagamento da
folha da Prefeitura já em fevereiro no Banco e então o Senador lhe perguntou
se ele já tinha feito a negociação e então ele disse que abre mão de qualquer
negociação se o banco garantir abrir uma agencia no município. Discorre
sobre sua viagem a Brasília e diz que teve oportunidade de estar com vários
Deputados e os três Senadores do Estado do Pará e ficou surpreso com o
comprometimento dos Senadores com o Município de Floresta do Araguaia
e cita algumas propostas de emendas parlamentares para o município.
Discorre sobre o discurso do colega vereador Arly Manoel e diz que o
Regimento Interno desata Casa de Leis precisa ser cumprido e por isso fez
a notificação pelas faltas do nobre colega vereador. Diz que seu maior
adversário são os problemas do município e do que depender de sua pessoa
para o desenvolvimento do município está à disposição, pois quer contribuir
para o desenvolvimento do município. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão única do projeto de resolução n° 002/2016, o qual não foi colocado
em votação única de forma simbólica e sendo aprovado por unanimidade.
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Discussão única do projeto de resolução n° 003/2016, o qual não foi colocado
em votação única de forma simbólica e sendo aprovado por unanimidade.
E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão as 10:48 (dez horas e quarento e oito minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 22 de novembro do
corrente ano, no horário regimental. 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 dejmais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, <zw&g^~ . Renato Pereira de
Alencar 1°. Secretário, Vereador^ ̂ ^^^j~' Alécio da Costa
Pessoa, Presidente, Vereador,
Santos 2° Secretario.

António Luiz Moreira dos
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