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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE SETEMBRO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 de setembro 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 ALECIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador LÁZARO
PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO
ALVES 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 (67: 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. Leitura da Emenda Modificativa n° 001/14,
apresentado ao projeto de lei n° 401/14, sendo a mesma posta em votação
e obtendo Aprovação Unanime. Leitura da Emenda Modificativa n°
002/14, apresentado ao projeto de lei n° 401/14, sendo a mesma colocada
em votação e obtendo Aprovação Unanime. Leitura da Emenda
Modificativa n° 001/14, apresentado ao projeto de lei n° 397/14, em
seguida foi colocada em votação e obtendo Aprovação Unanime. Leitura
do parecer da comissão de Finanças e Orçamentos apresentado ao
projeto de lei n° 401/14-LDO, sendo o mesmo colocado em votação e
obtendo Aprovação Unanime. Leitura do parecer da comissão de
Finanças e Orçamentos apresentado ao projeto de lei n° 397/14, que
dispõe sobre abertura de credito adicional, sendo o mesmo posto em
votação e sendo Aprovado por Unanimidade. Leitura do parecer da
comissão de Finanças e Orçamentos apresentado ao projeto de lei n°
396/14, que dispõe sobre abertura de credito especial, sendo o mesmo
posta em votação e sendo Aprovado por Unanimidade. Dando
continuidade a sessão é feito a leitura do parecer da comissão de

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - 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

Legislação, Justiça e Redação apresentado ao projeto de lei n° 402/14,
que dispõe sobre a doação de área publica, o qual foi colocado em
votação e sendo Aprovado por Unanimidade. Logo após é feito a leitura
do parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentado ao
projeto de lei n° 399/14, que dispõe sobre altera a Lei n° 325/12, o qual foi
colocado em votação e sendo Aprovado por Unanimidade. Logo após é
feito a leitura do parecer da comissão de Obras serviços Públicos e outras
atividades apresentado ao projeto de lei n° 399/14, que dispõe sobre altera
a Lei n° 325/12, o qual foi colocado em votação e sendo Aprovado por
Unanimidade. Em seguida é feito a leitura da indicação n° 047/14 de
autoria do vereador Arly Manoel, sendo colocada em votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura da indicação n° 048/14 de autoria do
vereador Arly Manoel, sendo colocada em votação e obtendo aprovação
unanime. Leitura da indicação n° 049/14 do vereador Alécio da Costa
Pessoa, a qual foi colocada em votação e sendo Aprovada por
Unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo
Frederico que cumprimenta a todos discorre sobre sua preocupação com
a situação das estradas, pois o inverno se aproxima e pouco foi realizado
em recuperação de estrada. Pede aos colegas vereadores da base do
Gestor que cobre providencias nesse sentido, visto que os pedidos dos
vereadores da oposição não são atendidos e diz que todos os projetos que
vieram para esta casa de leis que eram bons para a população eles
aprovarão, pois foram eleitos para beneficiar o povo. Discorre sobre os
projetos que tiveram alterações e fala que essas alterações foram
baseadas na lei. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino o qual cumprimenta a todos e discorre sobre as estradas e diz
que o ano passado os produtores enfrentarão muito dificuldade e tudo
indica que neste ano vai ser pior, pois não ver o Gestor preocupado com
as estradas e as pontes do município. Fala que o Gestor deveria ver a
possibilidade de fazer a recuperação das pontes de ferro e concreto, visto
que não se encontra mais madeira disponível, além do que sua
durabilidade é muito pouca. Diz que seu mandato está à disposição da
população pois foi para isso que foi eleito. Fala que a situação que está o
município mostra que o Gestor não tem nenhum compromisso com a
população e pede a população para não votar em candidatos apoiados por

Rua: 01 (Um), n°. 1343- Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail-camaradefloresta@hotmail.conn
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

ele. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Renato
de Alencar o qual cumprimenta a todos e fala que tem orgulho de ser um
parlamentar de Floresta pois nunca se corrompeu e sempre visa o bem da
população. Diz que devemos cobrar providências do Prefeito em várias
áreas e fala que fez uma visita a escola Monsenhor Augusto e viu criança
escrevendo apoiando o caderno na perna, porque não tinha cadeira
adequada para sentar e pede ao Gestor que tenha mais respeito pela
população, pois os recursos são do povo então deve ser aplicado para
beneficia-los. Diz que o vereador não estar aqui para criticar o Prefeito,
mas sim para ajudar, pois o vereador anda no município e conhece a
necessidade da população. Fala que o papel do vereador é fiscalizar,
cobrar providências e transmitir o que acontece para a sociedade.
Comenta sobre os médicos cubanos e diz que foi falado nesta tribuna que
os médicos cobram 3.000.00(três mil reais) para assinarem, porem obteve
informações que eles assinam sem cobrar nada. Fala que o Dr. Carlos que
é um médico exclusivo do município está com 15.000.00(quinze mil reais)
para receber do CAPS e o papel desta casa é cobrar e que anda de
cabeça erguida porque o seu papel está sendo feito e fala que é
funcionário do povo. Em seguida faz uso da palavra o vereador Arly
Manoel o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a indicação do
colega vereador José Maria e diz que pediu revisão não é porque é contra
e nem a favor. Pede a comissão de Educação para visitar a escola a qual
o colega vereador José Maria fez a indicação pedindo a sua doação para
ver a real situação da mesma. Fala que vem pedindo a recuperação da
ponte da região da Grota de Lama desde das sessões do mês passado,
bem como a estrada que foi feito a recuperação, porém não foi
encascalhada e provavelmente não aguentará o inverno. Manifesta
satisfação pelo fato da Agencia do Banco do Bradesco será instalado no
município o que com certeza trará muitos benefícios para a população.
Discorre sobre o asfalto que está sendo implantado no município e diz que
com a chuva que deu tem áreas que estava com mais de meio metro de
agua e possivelmente quando iniciar o inverno a agua irá alagar as casa,
pois não tem pra onde a agua correr, então deveria ser colocado bueiros
para escoar a agua antes de colocar o piche. Fala que não está criticando
o Gestor, no entanto a população lhe cobrar e ele leva essas cobranças
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até o Executivo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio
Pessoa que cumprimenta a todos e discorre sobre a indicação de sua
autoria a qual pede sinalização nas ruas, pois Floresta ganhou uns 14KM
de asfalto e fala com a pavimentação também vem a imprudência no
transito o que aumentou muito o número de acidente e pede ao Prefeito
que tome providencias neste sentido. Comenta sobre o posto do Banco do
Bradesco que está sendo implantado no município e diz que isso será de
grande importância para o desenvolvimento do município além de trazer
segurança para os comerciantes e produtores de abacaxi, bem como as
pessoas idosas que anualmente precisa se deslocar do município para se
apresentar ao Banco em outro município. Faz a parte o vereador Arly
Manoel fala que tem uma indicação de sua autoria que todo ano é feita
para ser colocado placas indicando os nomes das ruas, bem como
indicando órgãos públicos como o hospital, pois facilitaria muito para as
pessoas que visitam o município e pede ao colega vereador Alécio que
veja a possibilidade de ser implantado essas placas juntamente com as
placas de sinalização de trânsito. Volta a usar a palavra o vereador Alécio
e diz que o papel do vereador é buscar melhorias para o município.
ORDEM DO DIA. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o Projeto
de Lei n°. 401/14, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para 2015
o qual não foi discutido, pelos vereadores, sendo o mesmo colocado em
Votação em primeiro turno obtendo assim Aprovação Unânime. E não
havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 10 hs (onze horas e dez minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de setembro 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, Vereador^fe>^^72^7K?SLazaro Purcino
da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
(^^^^)j ~~~ , Presidente, Vereador António Luiz Moreira dos
Santos, *lSftí$7}^ 2°. Secretário em exercício.
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