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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE NOVEMBRO DE 2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 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 oito 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 (16:5) 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 é feito a leitura do parecer do Relator da Comissão de
Finanças e Orçamentos, apresentado ao projeto de lei n° 403/14 o qual dispõe sobre
abertura de credito especial ao orçamento vigente, sendo o mesmo colocada em
discussão e votação, sendo Rejeitado por 3 votos a favor e 5 contra. Dando
continuidade à sessão com a leitura do parecer da Comissão de Finanças e
Orçamentos, apresentado ao projeto de lei n° 403/14 o qual dispõe sobre abertura de
credito especial ao orçamento vigente, sendo o mesmo colocada em discussão e
votação, sendo o mesmo Aprovado por 5 votos a favor e 3 contra. Leitura do
requerimento n° 006/14 do vereador Lázaro Purcino, em seguida é colocado em
votação e 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 que cumprimenta a todos e discorre sobre o projeto de lei
n° 403/14 que dispõe sobre abertura de credito especial e deixar claro que jamais irá
votar a favor de um projeto que irá prejudica a população de Floresta. Comenta sobre
o orçamento para 2015 e diz que tiveram uma audiência publica em Bela Vista
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contanto com a participação do povo discutindo o orçamento e propõe ao presidente
da comissão de finanças e orçamentos para marcar uma reunião e convidar as
lideranças do município para participar e discutir melhor o orçamento e acredita que
dar para fazer algumas mudanças e cita algumas áreas que dar para mudar. O
próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos
de rotina e fala que não concorda com algumas atitudes de parlamentares, porem
todos são amigos e estão sempre trocando ideias para resolver o que for melhor para
a população. Diz que tanto o Prefeito como os vereadores são empregados do povo, e
temos a obrigação de entender que o povo é o nosso patrão. Comento sobre o projeto
de lei n° 403/14, que dispõe sobre abertura de credito especial e diz que não entende
como o projeto foi aprovado agora sendo que anteriormente foi rejeitado por dez
vereadores, então pergunto qual a justificativa de votar a favor do projeto se é o
mesmo. Fala que no referido projeto está tirando recurso do hospital para comprar
trator, sendo que saúde está precisando de melhorias em várias áreas. Diz que todos
os projetos colocados nesta casa que iria beneficiar a população teve seu total apoio.
Dando continuidade à sessão usa a palavra o vereador António Luiz o qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação pela a realização de seu trabalho como
parlamentar. Diz que na quarta feira esteve na vila Ametista onde presenciou a
entrega de uma lancha direcionada ao atendimento básico dos ribeirinhos e
parabeniza o Poder Executivo e Assistência Social que esta realizado um excelente
trabalho no município. Discorre sobre o parecer da comissão de finanças e
orçamentos apresentado ao projeto de lei n° 403/14, que dispõe sobre abertura de
crédito especial e diz que respeita a opinião de cada parlamentar e que está com sua
consciência tranquila e acredita que os demais colegas vereadores também estão.
Fala que não estão menosprezando a saúde, pois recentemente estivera, em Brasília
buscando recursos para o município e na ocasião conseguiu emenda parlamentar
para reforma e ampliação do hospital municipal, bem como as demais áreas do
município e cita-as. Diz que esse projeto é apenas um orçamento e não o dinheiro
adquirido e que o recurso está sendo destinado para uma obra que já está feita a
quadra poliesportiva e uma emenda parlamentar de um trator do Giovani Gueiros para
ajudar os pequenos agricultores e que não votou da primeira vez porque não tinha
esse conhecimento. Fala que assim como os colegas vereador Renato de Alencar,
Geraldo Frederico e Lázaro Purcino votou com a consciência tranquila os demais
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vereadores também então devemos respeitar a opinião de cada um, pois somos todos
companheiros e empenhados no bem da população e as vezes acontece de erramos
tentando acertar. Em seguida faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico o
qual faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre o projeto de abertura de credito
especial e fala que o Jurídico desta casa orientou os vereadores que pôr o projeto
está com data retroativa provavelmente o Executivo já teria gasto o recurso. Fala que
da primeira vez que o projeto deu entrada na Câmara foi rejeitado por dez vereadores
e voltou o mesmo projeto, então fica sem entender porque os colegas vereadores
mudaram de opinião e que em seu ponto de vista muitos são omissos ao Gestor, pois
alguma coisa deve ter acontecido para mudarem de opinião. Diz que as maquinas
ficaram cinco meses na região do colega vereador António Luiz e foi feito muito pouco
em recuperação de estrada e estão querendo tirar recurso da saúde para comprar
trator sendo que as maquinas que tem não está beneficiando a população. Faz a
parte o vereador Renato de Alencar e fala que não concorda em tirar recurso da
saúde, visto que a mesma estar precisando de melhorias. Volta a usar a palavra o
vereador Geraldo Frederico e fala que o vereador ao usar a tribuna não deve trazer
assuntos particulares, porém quanto a discutir projetos todos tem o direito de se
expressar. Parabeniza o vereador Lázaro Purcino pelo seu parecer contrário a
tramitação do projeto e que respeita os colegas vereadores no entanto fica
desapontado com a aprovação de projeto dessa natureza. Em seguida usa a palavra
o vereador José Maria Magalhães o qual faz os cumprimenta de rotina e discorre
sobre o projeto de abertura de credito especial e fala que votou com a consciência
tranquila, pois o recurso está sendo construída duas quadras de esportes e para a
emenda de uma máquina agrícola e que não estão tirando recurso da saúde. Fala que
esteve no gabinete do deputado estadual Giovane Queiroz e foi informado que se o
projeto não fosse aprovado o município perderia a emenda parlamentar de um trator.
Faz a parte o vereador António Luiz e fala ao colega vereador Geraldo Frederico que
em seu discurso esclareceu o motivo de mudar de opinião que era porque não tinha
conhecimento que se tratava apenas de um orçamento. Volta a fazer uso da palavra o
vereador José Maria e cita algumas emendas parlamentares que conseguiu para o
município inclusive destinado para a saúde. 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 fala que o projeto não foi aprovado o
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que foi colocado em votação foi apenas os dois pareceres e que o projeto será colocado
em votação em dezembro. Fala que o orçamento é apenas uma previsão do que o
município irá receber e o projeto de abertura de credito é um recurso que não estava
previsto no orçamento de 2014. Diz que o projeto está creditando o que não tinha no
orçamento como por exemplo a construção de duas quadras. Fala que todo convénio
precisa constar no orçamento e cita onde está creditando e onde está anulado conforme
o projeto em pauta. Diz que não tinha recurso na conta da saúde era apenas uma previsão
do orçamento e que a quadra já foi construída ou seja gastou o dinheiro sem está no
orçamento e que o Jurídico da Prefeitura deveria agilizar para não acontecer do projeto
chegar a esta casa depois que o recurso foi gasto, por isso a necessidade da data
retroativa. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e fala que quando participou de uma
reunião com o jurídico desta casa para estudar o projeto o Dr. Marcelo disse que o projeto
era uma farsa, pois provavelmente já teriam gasto o dinheiro, visto que o projeto veio com
data retroativa e fala que na ocasião o colega vereador António Luiz disse que seu parecer
seria contrário a tramitação do projeto. Faz a parte o vereador Renato de Alencar e fala
que nas anulações e creditações estão sobrando recurso. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Alécio Pessoa e fala que o Executivo deveria fazer esclarecimento para todos
os vereadores e o que está faltando é comunicação da parte do Executivo. Faz a parte o
vereador Lázaro Purcino e fala que gostaria que o Executivo atendesse seus
requerimentos e que não vai dar parecer favorável em algo que não tem conhecimento.
Volta a usar a palavra o vereador Alécio Pessoa e fala que realmente o recurso já foi gasto
porem o projeto não é ilegal. Faz a parte o vereador António Luiz e fala que os colegas
vereador do PT tem razão de ser contra o projeto, visto que não tem acesso ao Executivo
para esclarecer suas dúvidas. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e fala que
discorda com o colega vereador António Luiz pois tem a orientação do Jurídico desta casa.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo turno de forma global o projeto
de lei n° 405/14 que dispõe sobre abertura de crédito adicional ao orçamento
vigente, sendo o mesmo colocado em discussão de forma global do artigo 1° ao 4°
e obtendo aprovação unânime. Dando continuidade com discussão em primeiro
turno artigo por artigo o projeto de lei complementar n° 052/14, que dispõe sobre a
extinção de cargos efetivos de fiscal ambiental, sendo o mesmo posto em votação artigo
por artigo e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 30 hs (onze e horas e trinta
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minutos). Decorrido o prazo regimental de dez minutos o senhor presidente concede a
palavra para o senhor João Ribeiro Guimarães que faz os cumprimentos de rotina e
fala que o melhor jeito de ajudar é se apegando com Deus. Fala que devemos buscar
nossa origem conforme a Bíblia e que não devemos fazer nada sem areal
necessidade, porem infelizmente a maioria da corrupção acontece sem ter
necessidade. Diz que Deus está preocupado não é com o nosso pecado mais sim
quem servimos e convida a todos para servir ao Senhor, pois se todos servisse o
Senhor com certeza serviria bem a população e que os vereadores tem a obrigação
de servir bem ao povo, visto que são eles que pagam seus salários. Discorre sobre a
saúde e diz que saúde é sinónimo de vida e se não respeitamos a saúde não
respeitamos a vida e por isso deve vir em primeiro lugar. Fala que a população espera
que os vereadores façam o seu melhor pelo município. 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, Vê read o r. ̂ <^esh^n^L«^^^^í i n o. d a Silva 1°. Secretário,
Vereador Alécio da Costa Pessoa ^>S3&?^ «HPresidente. Vereador
Raimundo Nonato Alves, ĴĴ L 2°. Secretário.
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