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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE
NOVEMBRO DE 2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de novembro de 2014, 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 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 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 (121:1) declarando aberta a sessão
de acordo com o artigo 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 E feito a leitura do
parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, apresentado ao
projeto de lei n° 405/14 o qual dispõe sobre abertura de credito adicional
ao orçamento vigente, sendo o mesmo colocada em discussão e
votação, sendo aprovado por unanimidade. Concluída esta fase da
sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro Purcino o qual cumprimenta a
todos e fala que estava previsto para entrar em votação o parecer da
comissão de Finanças e Orçamentos do projeto de lei n° 403/14, porém
não foi possível devido a ausência do Presidente da comissão e
consequentemente a falta de sua assinatura. Diz que estudou e foi em
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busca de informação e tirou a conclusão que a aprovação desse projeto
irá trazer um prejuízo ao município de um milhão e duzentos mil reais.
Fala que todos os projetos que entrou nesta casa de lei que iria
beneficiar a população teve seu total apoio, no entanto o projeto n°
403/14 não tem seu apoio porque esta anulando recurso de obras de
grande importância para o desenvolvimento do município. Fala que não
entrou na política para ser oposição, mas sim a favor do que realmente
for beneficiar a população, pois está determinado a cumprir seu papel de
vereador, justifica sua ausência na sessão anterior e se coloca à
disposição da população. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o projeto de lei n° 403/14 que abre credito
especial de um milhão e duzentos mil reais e diz vai dar polémica nesta
casa, visto que foi rejeitado pela comissão de Finanças e Orçamentos e
mais dez vereadores e que o projeto não irá beneficiar e veio com data
retroativa. Diz que o assessor jurídico informou que o referido projeto
está irregular. Comenta sobre o projeto de lei n° 396/14, foi enviado a
esta casa e foi colocado o parecer contrário à tramitação, porem o
Executivo remeteu a esta casa o projeto de lei 403/14 com a mesma
proposição sendo modificado apenas a data e o número do projeto,
então se foi rejeitado o primeiro projeto com qual fundamento o segundo
será aprovado isso seria vergonhoso para esta casa. Fala que espera
dos colegas vereadores que seja realmente como o 1° secretario falou,
que o parecer não entrou porque o presidente da comissão não está
presente para assinar o parecer e diz que quanto ao seu voto é contra,
pois não tem coragem de aprovar um projeto que irá prejudicar a
população e cita alguns remanejamentos de recursos que o projeto está
fazendo, sendo que o município precisa dessas obras e cita o exemplo
do terminal rodoviário. Fala que está casa pediu informações do referido
projeto, porém não obteve resposta porque não tem como explicar o
inexplicável. Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato de
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Alencar que cumprimenta a todos e comenta sobre o projeto em pauta
e diz que fica grato aos colegas vereadores quando vem para esta casa
um projeto dessa qualidade e é rejeitado. Fala que o Gestor não teve
respeito pelos parlamentares desta casa visto que remeteu o mesmo
projeto modificando apenas a data e o número além de não dar nenhum
esclarecimento. Discorre sobre o Projeto Pioneiros Mirim e parabeniza o
senhor Marcos por desenvolver esse belíssimo trabalho com as crianças
do município e fala que um trabalho como esse merece ter o apoio da
Prefeitura e segundo informações que tem esta instituição nunca teve o
apoio do Gestor para que pudesse ter uma infraestrutura melhor para
atender melhor as demandas da instituição. Fala que os vereadores tem
a responsabilidade de cobrar do Executivo o que for importante para o
município, pois vereador e Prefeito são funcionários do povo e a
sociedade fica satisfeito quando ver seu papel ser cumprido. Comenta
sobre o discurso do colega vereador Raimundo Sarafim, onde o mesmo
disse que se não se agrupar não consegue recursos para o município e
fala que não concorda com seu ponto de vista pois acredita que buscar
primeiro beneficiar a população. Pede ao presidente desta casa que
oriente os demais vereadores a estudar o Regimento Interno para ter
conhecimento do objeto de se usar a tribuna e diz que não devemos
falar para depois pensar mais sim pensar para depois falar. 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 e manifesta preocupação com a saúde, pois vem
enfrentando inúmeras dificuldades principalmente em casos de cirurgia
e que as vezes quando consegue marcar a cirurgia é tarde demais. Diz
que está dificuldade não é apenas no município é uma triste realidade
em vários municipiSos do Sul do Pará, onde as vezes cirurgias simples
como a vesícula o paciente precisa esperar até três anos. Diz que os
municípios precisam unir forças, fazer mutirão de cirurgias para atender
a população carente. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e
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parabeniza o colega vereador Alécio Pessoa pela preocupação e diz
que é realmente muito triste ter uma pessoa doente e não saber o que
fazer e que infelizmente presenciou uma situação assim. Volta a usar a
palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que tem se empenhado muito
para ajudar a população e fica triste, pois diante da demanda seus
esforços não consegue atender as demandas do município. Diz que não
concorda com greve na área da saúde, visto que a doença não tem hora
para acontecer. Comenta sobre o seu desejo de ter a disposição do
município um médico Ginecologista e um Ortopedista, pois na região só
tem Ortopedista em Conceição do Araguaia e fica lotado precisando
esperar até cinco meses por uma simples consulta e que sabe que é um
profissional de alto custo financeiro porem muito necessário. ORDEM
DO DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o
projeto de lei n° 405/14, que dispõe sobre abertura de credito adicional,
sendo o mesmo posto em votação e aprovado por unanimidade. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 10: 05hs (dez e horas e cinco minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 28 de novembro 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 Câmara Municipal,
PurcijigjlaJSilva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

'-ídJZtyy- .—Presidente. Vereador Raimundo Nonato Alves,
, 2°. Secretário.


