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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 19 DE MAIO DE
2016. ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 19 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 dos onze 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador o vereador Arly Manoel, o qual faz os cumprimentos de rotina
e agradece aos colegas vereadores por terem aprovado o projeto de lei
que dispõe sobre a colocação das placas com os nomes das ruas e
logradouros públicos. Parabeniza o secretário de obras pelos trabalhos
que estão sendo realizados no Município: Discorre sobre a estrada da
região da Grota de Coco e diz que a mesma está em ótima condição de
trafegabilidade e infelizmente alguns usuários estão correndo muito e
correndo o risco de causar acidentes. Fala que recentemente esteve em
Belém, juntamente com o colega vereador José Maria, Raimundo Serafim
e vereador Piquena Vital em busca de recursos para o Município. Convida
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a todos para prestigiar a missa que será realizado na sexta feira na parte
da manhã em homenagem aos produtores de abacaxi. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta a
todos e diz que faz dele as palavras do colega vereador Arly Manoel
referente ao secretário de obras, no entanto o Município sempre teve
recurso, então deveria as estradas deverias está em boas condições
durante todo o ano. Agradece ao secretário de Educação pelo trabalho
que está realizando na secretaria. Diz que a sociedade de Floresta fica
satisfeita com essas mudanças pequenas, pois é um povo humilde e se
contenta com pouca coisa. Diz que os parlamentares esta Casa
conseguiu várias emendas parlamentares para o Município que foram
perdidas por falta de responsabilidade do Executivo, que não entrou com
a contrapartida de 10% é por isso que quando pede emenda parlamentar
faz o possível para as emedas não vim através da Prefeitura. Diz que veio
uma emenda parlamentar para o abastecimento de agua no Município e
as obras foram iniciadas, porém não foi concretizada e pelo que tem
observando a população irá sofrer muito com a falta de agua. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que
cumprimenta a todos e parabeniza a equipe que está organizado o festival
do abacaxi, visto que estão realizando um belíssimo trabalho. Diz que a
maior economia do Município é a cultura do abacaxi e esse tipo de cultura
precisa de muito apoio. Fala que é importante manter as estradas vicinais
em boas condições de trafegabilidade para os produtores escoar suas
produções. Diz que o Executivo enfrenta dificuldades para conseguir
madeira para recuperar as pontes e acredita que precisa opinar por outra
opção de matérias. Parabeniza o Gestor, pois apesar de ainda ter muito
trabalho para ser realizando, está sendo feito o possível. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a
todos e diz que o festival do abacaxi é a maior festo do Município e
acredita que será uma grande festa assim como foi em outros anos. Fala
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que poderia acontecer mais festa no Município, pois as estradas só são
recuperadas nas vésperas da festa. Fala que na sessão de amanhã irá
entrar com um requerimento solicitando cópia do projeto e ao processo
licitatório da abastecimentos de agua, pois cabe a está Casa fiscalizar
para que o recurso seja aplicado corretamente. Fala que em abril o
Gestor exonerou um cidadão que já estava a mais de dois anos fora do
município e a população lhe fez cobranças nesse sentido. Diz que o
Presidente de uma associação irá entrar com uma denúncia pedido a
criação de uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar
essa questão. Pede a população que venha assistir a sessão amanhã
para unirmos forças para o bem de Floresta. Faz a parte os vereadores
António Luiz e Arly Manoel e dizem que não poderão está presente na
sessão de amanhã, visto foi mudando o horário ambos já tinham
compromisso. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Nonato Alves, o qual cumprimenta a todos e fala que a cidade
está em festa e de braços abertos para receber os visitantes e discorre
sobre a programação do festival do abacaxi e parabeniza a secretaria de
agricultura pela organização da festa. Agradece ao secretário de obras
pelos trabalhos que estão sendo realizado no Município e cita alguns.
Comenta sobre a estrada vicinal que vai pra a Escolinha que está em
péssimas condições e solicita aos secretário de obras que resolva essa
situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de
Alencar, que cumprimenta todos e diz que fica feliz em ver os colegas
vereadores fazer suas pronunciações em prol da população. Fala que a
lei é pra para ser cumprida e no orçamento tem recurso destinado ao
gabinete do agente distrital de Bela Vista, sendo que não há gabinete. Diz
que o Gestor administra o dinheiro do povo e deve aplicar em benefício
do povo. Discorre sobre as estradas vicinais e diz que na época do senhor
José Barbosa não tinha maquinários e ele fazia a estrada de Floresta a
Bela Vista em cinco dias e encascalhada, coisa que nuca mais foi feita.
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Fala que os parlamentares lutam para trazer recursos para o município,
porem o Executivo não cumpre com sua parte. Pede aos colegas
vereadores para fazerem esforços para estarem presente na sessão de
amanhã. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador
Dorisvaldo Pires, que faz os cumprimentos de rotina e diz que refletindo
na administração, percebe que reeleição não dar certo. Discorre sobre as
secretarias e diz que para que os secretários possam conseguir exercer
bem seu trabalho precisa de apoio do Executivo. Diz que as secretarias
estão trabalhando esse ano por que tem interesse do Gestor, pois nos
anos anteriores também tinha recurso e as secretarias não exerceram
bem seu papel. Discorre sobre o abastecimento de agua e fala que o
dinheiro sumiu e não foi realizado as obras e que a população precisa não
é de iniciativa e sim de conclusões. Fala que está se despedindo da
política, por que está desacreditado, em vista de tudo o que ver acontecer.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador José Maria,
o qual faz os cumprimentos de rotina e justifica sua ausência na sessão
anterior. Diz que esteve ontem no Cartório Eleitoral e foi informada que
terá entrega os títulos no próximo sábado nas Vilas Bom Jesus e Vila
Mendonça. Parabeniza o Prefeito Alsério pelo sua administração que
apesar de ter algumas dificuldades tem realizado um bom trabalho.
Convida a população em geral para participarem do festival do abacaxi.
Fala que houve um anuncio na rádio sobre a vinda do DETRAN e pede
ao senhor Sandro Ricardo que esclarece a sociedade de onde foi tirando
essa informação, pois as autoridades superiores não está tendo
conhecimento disso e que se o DETRAN vier terá que realizar realmente
o trabalho como deve ser feito. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e
diz que concorda plenamente como colega vereador José Maria referente
ao trabalho do DETRAN. Fala ao vereador Dorisvaldo que referente ao
IDESPE não foi cobrado nem um centavo de ninguém para fazer a
documentação para adquirir suas casa do PNHR. ORDEM DO DIA.
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Iniciando com a discussão em segundo turno de forma global 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 segundo turno
do artigo 1° ao 2° e sendo aprovado por unanimidade. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 18 (onze horas e dezoito minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 20 de maio do corrente
ano, as dezessete horas. 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 da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, , Renato Pereira

1V Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
residente, Vereador António Luiz Moreira dos

-r-20. Secretário.
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