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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a
SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE JUNHO DE 2016.
ÁS 09:00 HS.
As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 de junho 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 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 (27:1) 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
António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o PNHRProgramação Nacional de Habitação Rural e diz que ontem não esteve
presente à sessão, por que estava em reunião na Vila Bela trabalhando as
assinaturas dos contratos para começar com as obras e agradece ao
Governo Federal pelo projeto que vem para beneficiar a população menos
favorecidas, bem como ao IBESPE pela competência e dedicação.
Agradece aos colegas vereadores Alécio Pessoa, Raimundo Sarafim e
Dorisvaldo pelo companheirismo e empenho nesse projeto, bem como ao
vereador Renato de Alencar e diz que é uma grande satisfação ter o
companheirismo dos nobres vereadores, pois onde tem união as coisas se
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tornam mais fáceis de acontecer. Fala que ficou triste por que a Vila
Ametista perdeu alguns contratos. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e
parabeniza os colegas vereadores Raimundo Sarafim e António Luiz por
terem conseguido essa conquista muito importante pra suas Vilas que é o
PNHR-Programação Nacional de Habitação Rural e que o município tem
sido privilegiado pelos programas sócias do Governo. Diz que as Vilas do
município tem certa dificuldade para receber esse tipo de programa do
Governo, porque a maioria das vilas pertence ao INCRA e infelizmente
nenhum dos Gestores se interessaram de passar essas áreas para o
município. Parabeniza o Governo Federal, pois de todos os Governos esse
foi o que mais realizou obras no município. O próximo a fazer uso da palavra
é o vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e fala que fica
feliz quando ver um projeto que vem beneficias a classe mais pobre e diz
que o poder Executivo do País precisar ter esse tipo de visão. Discorre sobre
política e fala que na campanha política feito muitas promessas, porem
depois de eleito pouco é feito. Fala que desde do ano passado que é
aprovado emeda destinando recurso no Orçamento para AME- Associação
de Mulheres Empreendedoras e ao Instituto Mirim e até o presente momento
nenhuma dessas instituições não receberam nenhum repasse do Executivo,
em visto do acontecido enviou um requerimento solicitando informações
sobre o assunto e foi informado pelo Executivo que o Orçamento é uma
previsão e cabe a ele decidir ou não repassar esse recurso e diz que o
Gestor está mostrando que não tem nenhum compromisso com a
população. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e discorre sobre o Orçamento
e diz que fica triste em ver a resposta ao requerimento do colega vereador
Lázaro Purcino, onde o Gestor deixou claro que não respeita as decisões
dessa Casa de Leis. Diz que como representantes legal do povo temos a
obrigação de fazer o Executivo cumprir a Lei, pois é isso que a sociedade
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espera dessa Casa. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz que
acredita que se essa Casa se unisse e comprasse do Executivo que a Lei
fosse cumprida ele com certeza teria que atender. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Renato de Alencar e diz que não devemos olhar para
siglas partidárias e sim nos empenhar em buscar melhorias para o
município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo
Frederico, que faz os cumprimentos de rotina e fala que se feliz em ver os
colegas vereadores parabenizar o Partido dos Trabalhadores-PT, que
sempre olhou para os menos favorecidos e diz que depois que o novo
governo assumiu teve diminuição nesses programas. Comenta sobre o
Orçamento e fala que foi aprovado o recursos para as instituições sociais,
mais o erro foi não cobrar que a Lei fosse cumprida. Fala que o papel desta
Casa é fiscalizar o recuso público, mas infelizmente esse papel não está
sendo cumprido. ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo
turno, de forma global, o projeto de lei n° 001/16-CMFA, que dispõe sobre a
revisão geral da renumeração dos servidores da Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia, sendo o mesmo colocado em votação em segundo
turno, de forma global do artigo 1° ao 5° e sendo aprovado por
unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 18 (dez horas e dezoito
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24
de junho 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 demaisjriembros da
Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, <=~^à^^>, Renato
Pereijjurte^Alencar 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente,
Vereador António Luiz Moreira dos
Santos.
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