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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 13 DE
DEZEMBRO DE 2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 13 de dezembro 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 (121:1,2) 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, sendo a mesma foi colocada em discussão e votação e
obtendo aprovação unanime. Leitura da emenda modificativa n°
001/2016, apresentado ao Projeto de Lei n° 474/2016, sendo a mesma
colocado em discussão e votação e obtendo Aprovação Unanime.
Leitura da emenda modificativa n° 002/2016, apresentada ao Projeto de
Lei n° 474/2016, a qual foi colocado em discussão e votação e obtendo
Aprovação Unanime. Leitura da emenda modificativa n° 003/2016,
apresentado ao Projeto de Lei n° 474/2016, sendo a mesma posta em
discussão e votação e sendo Aprovada por Unanimidade. Leitura da
emenda modificativa n° 004/2016, apresentada ao Projeto de Lei n°
474/2016, sendo a mesma colocado em discussão e votação e obtendo
Aprovação Unanime. Leitura da emenda modificativa n° 005/2016,
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apresentado ao Projeto de Lei n° 474/2016, a qual foi colocado em
discussão e votação e obtendo Aprovação Unanime. Leitura do
Parecer da Comissão Finanças e Orçamentos, apresentado ao Projeto
de Lei n° 474/2016, a qual foi posta em discussão e votação e sendo
aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Iniciando com o vereador Arly Manoel, o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o orçamento para 2017 e diz que se preocupa
quando ver mexer muito na verba do gabinete do Prefeito, visto que são
muitas as despesas e em sua opinião é um recurso que não deveria se
fazer mudanças. Fala que o Vice-prefeito deveria ter um subsidio
melhor, visto que não possui regalias como o Prefeito. Fala que o
orçamento é anual e as emendas que são feitas precisam estar de
acordo com o PPA- Plano Plurianual e que quando se destina recurso
para uma entidade essa entidade precisa estar também no PPA- Plano
Plurianual e que se estiverem e o Prefeito não acatar, poderá ter o
mandato casado por improbidade administrativa. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta a todos e
comenta sobre a política no País e fala que o que mata o Brasil é a
corrupção e que seu sonho é ver os políticos corruptos serem presos e
tem tido essa alegria. Fala que tem esperança de ter governantes
honestos que se preocupam com o bem estar da população. Discorre
sobreo discurso do colega vereador Arly Manoel e diz que não concorda
que o Gestor tenha verba de gabinete com alto valor. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o Projeto do Orçamento
para 2017 e diz que juntamente com a Comissão de finanças e
orçamentos estudou o projeto com bastante atenção, visando fazer
emendas para beneficiar a população da melhor forma possível. Diz que
foi feito uma emenda modificativa para a Fundo Municipal de Saúde,
visando melhorar a condição que está em precariedade e como todos
sabem saúde deve ter prioridade. Fala que acredita que a comissão de
finanças e orçamentos não fez nada que irá prejudicar nenhuma
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Secretaria. Agradece aos colegas vereadores pela preocupação e
sujeitões, pois isso mostra o compromisso de cada um com o bem estar
do município. Parabeniza o próximo secretário de saúde, o senhor
Chiquinho da Juassama, pela iniciativa e preocupação que tem
demonstração, mostrando as demandas e dificuldades dessa secretaria.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, que
cumprimenta a todos e comenta sobre as emendas modificatívas
apresentadas ao projeto do orçamento para 2017 e fala que o objetivo
das emendas é beneficiar a população e cita algumas que foram feitas e
que acredita que tentou melhorar o Orçamento dentro do que foi
possível. Parabeniza o Prefeito eleito o senhor Adélio dos Santos, pela
sua atitude de ir até as vilas ver e discutir as necessidades do povo.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar, que faz os cumprimento de rotina e discorre sobre as
dificuldades que o município está enfrentando e fala que será um
desavio para a nova gestão. Discorre sobre a saúde e diz que é
obrigação do Executivo repassar 15% (quinze por cento) da recita do
município para a saúde e que se pelo menos cumprisse essa valor
teríamos uma saúde que qualidade no município de Floresta do
Araguaia. Diz que o atual Gestor chegou a falar que o orçamento é uma
previsão e cumpre conforme achar necessário. Comenta sobre a verba
do gabinete do Prefeito e diz que é a favor do valor, pois o Gestor tem
um trabalho árduo e com muitos gastos. Discorre sobrea crise que o
País está enfrentando e fala que esse crise começou a afetar o nosso
Município e em sua opinião devemos unir forças com a população e o
Executivo visando o bem de todos. Faz a parte o vereador Arly Manoel e
diz que durante a gestão do Prefeito Alsério não era repassado os 15%
(quinze por cento) conforme rege a lei e a maioria dos secretários
aceitaram essa situação. Parabeniza o senhor António que foi secretário
e quando o gestor quis que ele aceitasse coisas erradas teve a nobre
atitude de pedir contas da secretaria e fala que se todos fizessem assim
não haveria tanta corrupção. Comenta sobre o subsidio do Prefeito e

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

fala que é a favor do Vice-prefeito ter um subsidio melhor, pois o Prefeito
possui inúmeras regalias que o Vice-prefeito não tem. Volta a fazer uso
da palavra o vereador Renato de Alencar e fala que se a lei for cumprida
o município de Floresta do Araguaia terá uma Saúde e educação de
qualidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão as 10:35 (dez horas e trinta e
cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 14 de dezembro 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 da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, <:^jjm^>7^ Renato Pereira de Alencar 1°. Secretário,
Vereador -^^^S^. - Alécio da Costa Pessoa, Presidente,
Vereador, C^^^ *L__ António Luiz Moreira dos Santos 2°
Secretario.
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