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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 18 DE MAIO DE
2016. ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 18 de maio 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
da 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 nove 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 Salmo (1:1-2) 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, 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 lei n° 470/16,
o qual foi colocado em discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. Leitura da indicação n° 015/16, do vereador Alécio Pessoa, o
qual foi colocado em discussão e votação e obtendo aprovação unanime
Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a
fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador o vereador
Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o
Presidente desta Casa pela sua indicação e diz que esse é o papel desta
Casa cobrar e fiscalizar. Diz que há mais de dois meses vem cobrando a
recuperação da ponte sobre o córrego Bela Vista, localizada na estrada
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que vai para Piaçaba, visto que a ponte está em situação precária,
causando prejuízos aos seus usuários e a Administração nunca tomou as
devidas providencias, em vista disso solicita do Poder Executivo
seriedade nessa questão. Comenta sobre a questão da agua na Vila
Piaçaba e diz que o Gestor encanou uma agua de uns três quilómetros
da Vila e como sabemos encanação de agua sempre dar problemas e as
vezes a população fica sem agua, então pede que o Executivo faça um
poço artesiano para a referida Vila e diz que já vez um orçamento que
ficaria em 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para fazer esse poço e levou
para o Gestor, que não quis ne olhar o orçamento e acredita que esse
valor é insignificante para o Município. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e diz que na
semana passando esteve em Belém, juntamente com os colegas
vereadores Arly Manoel, José Maria Piquena Vital e Raimundo Serafim
em busca de recursos para o Município. Fala que acredita em emendas
parlamentares, pois já conseguiu algumas e cita-as. Diz que essa semana
Floresta se prepara para uma grande festa que já é tradição, o festival do
abacaxi e se sente horando por ser um representante do Município e
parabeniza todos os produtores de abacaxi, pois são os produtores que
são responsáveis por Floresta ser conhecida mundialmente e essa festa
que melhora a cada ano é dos produtores. Fala que apesar do Festival do
abacaxi ser uma festa muito boa acredita que podemos melhorar mais no
dia do evangélico, por exemplo no sentido de trazer cantores de mais
conhecimento da sociedade. Dando continuidade sessão faz uso da
palavra o vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e
diz que faltou na sessão de ontem por que tinha que recepcionar o
pessoal da Caixa Económica Federal que estava na Vila Ametista para
colher a assinatura do pessoal que foi beneficiado pelo PNHR Programa
Nacional de Habitação Rural. Parabeniza o Governo Federal por esse
programa, visto que o programa ajuda muitas famílias que não tem
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condições de adquirir suas casas. Fala que pelo fato programa ser muito
bom e beneficiar muito a população, convidou outros vereadores para
fazer parte do projeto. Diz que está muito feliz, pois suas lutas não foram
em vão e já será iniciado as obras. Fala que apesar dos programas sócias
não ter muita credibilidade, lutou por esse benefício e ficou satisfeito com
o resultado. O próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo Frederico,
o qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre o discurso do
colega vereador Lázaro Purcino sobre a questão da agua na Viça Piaçaba
e diz que concorda plenamente com o colega vereador. Discorre sobre o
fim do Ministério da Cultura e fala que a população ficou triste com o
acontecido. Fala que a perca de lavoura diminuiu muito visto que o
produtor de abacaxi está ficando cada vez mais inteligente, pois 80% da
lavouras são próximos das estradas principais e antes se fazia as roças e
depois iria se preocupar com a estrada e parabeniza o vereador Alécio
pela indicação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de
Alencar, que faz o cumprimentos de rotina e fala a sociedade em geral
que foi eleito pra defender seus direitos. Fala que o governo pode ser de
seu partido que se não desempenhar bem seu papel expõe suas falhas.
Fala que o Governo Lula e Dilma é criticado, mais o povo se esquece que
os governos anteriores eram piores e que o Governo do partido dos
Trabalhadores melhorou muito a vida dos menos favorecidos. Em seguida
o senhor Presidente para a Presidência para o Primeiro Secretario, pois
é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador Alécio Pessoa, que faz
os cumprimentos de rotina e fala que ontem esteve na Vila Ametista, onde
49 pessoas assinaram o contrato para a construção das casas do PNHR
que é um investimento de mais de 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Diz que ficou imaginado essas casas construídas na referida Vila e
acredita que essa programa irá melhorar muito a qualidade de vida das
pessoas beneficiadas. Fala que também está se empenhando pra ver se
consegue mais cheques moradia, visto que o Município de floresta cresce
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muito e muitas pessoas necessitam desse recurso para proporcionar um
mínimo de conforto que um lar oferece. Agradece a Cremilda, Carmelita
e a Elisa trabalharam incansavelmente para a concretização desses
programas. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro
turno artigo por artigo o projeto de lei n° 470/16, altera o parágrafo 1° do
artigo 40 da Lei n° 029 de 02 de março de 1998, sendo o mesmo colocado
em votação em primeiro turno artigo por artigo e sendo aprovado por
unanimidade. Discussão em segundo turno de forma global o projeto de
lei n° 469/16, que dispõe sobre a concessão e autorização de exploração
de publicidade para a instalação, doação e manutenção de placas
indicativas do nome de ruas e logradouros públicos do Município, sendo
o mesmo colocado em votação em segundo turno de forma global do
artigo 1° ao artigo 10 e sendo aprovado por unanimidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 56 (dez horas e cinquenta e seis minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 19 de maio
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 demais membros
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da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, C-£^>J^Z-̂ Renato
Pereira^de Alencar 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

Presidente, Vereador António Luiz Moreira dos
, 2°. Secretário.tantos,
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