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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2014.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 11 de dezembro 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 Mateus (6:31,33) 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 da Resolução da Mesa Diretora n°
007/14, que dispõe sobre a composição da Comissão Representativa da Câmara
Municipal durante o recesso parlamentar. Concluída esta fase da sessão o senhor
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Nonato Alves o qual faz os cumprimentos de rotina e cobra providências
da secretaria de obras e do Executivo para fazer a recuperação de bueiros e pontes,
pois as estradas mesmo estando de péssimas qualidades tem como trafegar agora
sem bueiros e pontes as a população fica isolada e fala que na região do Bom Jesus
l está com vários bueiros precisando de reparos. Pede ao Executivo e a secretaria de
obras que providencie o mais rápido possível uma caçamba e uma carregadeira para
fazer essas recuperações, visto que a safra de abacaxi já está iniciando e a
população está muito preocupado com a situação e além disso tem algumas
estradas que estão com atoleiros. Agradece aos colegas vereadores
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companheirismo pelo neste ano legislativo que está findado e fala que espera que o
próximo ano seja ainda melhor e citas algumas emendas parlamentares que
conseguiu para o município durante este ano e deseja a todos um ano de muita
prosperidade e saúde. Pede aos motoristas de carro de som que abaixe o som
quando estiveram passando em frente à Câmara no horário das sessões, visto que o
barulho atrapalha a seus discursos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a mesa
diretora da Câmara Municipal por ter desenvolvido um bom trabalho no decorrer do
ano legislativo e fala que não teve nenhum decepção e tem muitos motivos para se
alegrar, pois os direitos de todos foram respeitados. Discorre sobre as estradas
vicinais e pontes que estão precisando de reparos e diz que isso lhe deixa triste
porque o pequeno produtor trabalho por mais de um ano e meio em sua lavoura e na
hora de vender, perde sua safra por falta de estradas para escoar a produção. Diz
que em sua região não foi maquinas e houve comentários que isso aconteceu
porque é sua região e pede ao Gestor que esqueça o vereador Geraldo e olhar para
o povo, pois foi eleito para atender as necessidades da população. Fala que é do seu
conhecimento porem não pode provar que as maquinas da Prefeitura ficou cinco
meses na região da Ametista fazendo estrada beneficiando poucas pessoas e que
outras regiões está esquecida. Endossa as palavras do colega vereador Nonato
Alves, pois está muito preocupado com as estradas e que a época certa para fazer
recuperação de estrada é no verão e no inverso é feito apenas pequenos reparos.
Fala do seu desejo do Distrito de Bela Vista ser desmembrado de Floresta o mais
breve possível, visto que nessa região tem muitas pessoas filiadas no PT e o Gestor
não gosta das pessoas que são filiadas no Partido dos Trabalhadores. Dando
continuidade a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre iluminação pública e fala que ontem esteve
na vila Tabuleiro e a população lhe cobrou providências na iluminação pública da vila
e que por várias vezes usou a tribuna e pediu providencias do Executivo porem
nunca foi atendido. Diz que tem recurso destinado para manutenção da iluminação
pública no orçamento e isso é obrigação do Gestor e quando ele não cumpri suas
obrigações cabe aos vereadores mover ação na justiça para obriga-lo a cumprir seu
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dever. Discorre sobre a questão dos bueiros reforça as palavras do colega vereador
Nonato Alves quanto a necessidade de proceder com a recuperação dos bueiros.
Agrade ao trabalho desenvolvido pelo Presidente diz que acredita que nenhum
parlamentar desta casa tem alguma queixa contra a Mesa Diretora. Fala que gostaria
que o colega vereador Alécio Pessoa realizou um trabalho transparente e que
gostaria que ele permanecesse como Presidente desta casa. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei 406/14,
que dispõe sobre a lei orçamentaria para 2015, logo após foi colocado em votação
em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 12, sendo aprovado por
unanimidade. Dando continuidade com a discussão em segundo turno de forma
global o projeto de lei n° 404/14, que cria o fundo municipal de habitação de
interesse social- FHIS e institui o conselho Gestor do FHIS, em seguida e posto em
votação em segundo turno de forma global do artigo 1a ao 10 e aprovado por
unanimidade. Em seguida é colocado em discussão em segundo turno de forma
global o projeto de lei complementar n° 054/14, que altera a lei complementar n°
041/14 de 20 de 2014, que dispõe sobre a Imprensa Oficial, sendo o mesmo posto
em votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 3° e obtendo
aprovação unanime. Dando continuidade a sessão com discussão em segundo
turno de forma global o projeto de lei n° 407/14, que cria o conselho municipal de
saneamento básico de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo posto em votação em
segundo turno de forma global do artigo 1° ao 8° e aprovado por unanimidade.
Continuando com a discussão em turno único o Decreto Legislativo n°002/14, que
dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário, sendo o mesmo colocado
em votação secreta em turno único e obtendo aprovação unanime. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:
35 (dez e horas e trinta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 12 de dezembro do corrente ano, no horário regimental.
Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente concede a palavra para a senhora
Maria Nasaré Alvino que cumprimenta a todos e fala que o controle social que são
os conselhos trata-se da parte da sociedade civil nos conselhos que são formados
por 50% de entidades e associações e 50% dos Governos. Diz que geralmente as
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organizações sociais não se organiza como deveria e no município tem poucas
entidades que são regularizadas e por isso tem sempre as mesmas pessoas nos
conselhos, porque as pessoas que se doam para o município são poucas, visto que
é um trabalho relevante poucas pessoas tem interesse em participar. Fala que a
AME se escreveu no Conselho de Assistência Social e tem conhecimento que os
únicos inscritos é a AMER e a Mirim. Fala que esta casa reconheceu a AME no
mandato na legislatura passado com o título de utilidade pública, porem o Gestor
recorreu e disse que deveria ser uma lei e não um decreto legislativo e com esse
decreto de utilidade publica tem dois documentos, pois é inscrito no Conselho
Estadual e tem o título de utilidade pública do município. Fala que o Prefeito a lei 300
de 15 de junho de 2012, que estabelece as normas para a concessão e auxilio a
entidades ou instituições ou da coletividade e dá outras providências e ler o artigo 1°
e o artigo 2° da lei e comenta sobre a lei federal n° 13.000 e diz que está amparado
na lei e tem direto de ser incluído no orçamento. Fala que ontem foi comentado que o
Gestor pode vetar as emendas, porem se o Gestor não acatar as emendas e tirar o
recurso destinado a AME e diz que se o Gestor fizer isso poderá tirar a Associação
do Conselho e incentivar as demais Associações afazer o mesmo. Fala que isso não
é ameaças mais o município precisa reconhecer o trabalho que é feito, visto que o
município não tem nenhum programa do governo destinada as mulheres. Diz que na
Associação tem geração de renda e que ganhou da mineração Reinada a sede da
AME e ganhou da Deputada Bernadete emenda para a aquisição das maquinas e
que também teve o apoio da Prefeitura. Fala que com a mineração indo embora
precisa de mais apoio do município. Faz a parte o vereador Arly Manoel, Geraldo
Frederico, Lázaro Purcino e Alécio Pessoa e parabenizam a senhora Maria Nasaré
pelo belíssimo trabalho que vem realizando a frente da AME e se colocam a
disposição para ajudar no que estiver ao seus alcance. 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, Vereador./̂ ^^gg? .3r=?S> Lázaro Purcino^ da Silva 1°.
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa C^̂ jSrp:- <~. Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, ., 2°. Secretário.


