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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE SETEMBRO
DE 2014. ÁS 9:20 HS.

As 09: 20 hs (nove horas e vinte) do dia 25 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 ALÉCIO 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 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 Provérbios (19: 17) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador António Luiz o qual cumprimenta a todos e fala que se
dependesse de sua vontade as coisas seria feito com mais rapidez e
atenção, porem depende de vários fatores e poderes e sempre um
depende do outro o que as vezes deixa a população desacreditada com
os governantes. Fala que os políticos que são comprometidos com a
sociedade não tem uma estrela na testa e é exatamente por isso que a
população precisa analisar bem seus candidatos antes de votar. Diz que
tem orgulho de ser um representante do povo neste município e agradece
ao Poder Executivo, o Deputado Simão Jatene e a Administração pois o
município estar apto para receber convénios como a pavimentação das
ruas, a recuperação da estrada que liga Floresta á Bela Vista, as creches
e a construção de salas de aula na Vila Ametista diz que tem muito tempo
que corre atrás desse benefício e que com certeza trará inúmeros
benefícios aos alunos e educadores da região e fala que espera que as
demais vilas também sejam comtempladas com salas de aula. Discorre
sobre o Festival do Peixe na Vila Ametista e agradece ao Gestor pelo
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apoio com as maquinas para limpar o local do festival. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Arly Manoel que cumprimenta a todos e
comenta sobre o discurso do vereado António Luiz e fala que não sente
vergonha em pedir algo ao Gestor para beneficiar a população, pois o
seu papel é executar os trabalhos para beneficiar a população. Comenta
sobre a pavimentação que a CONSTRUFOX está implantando e diz que
esteve conversando com o senhor Fernando responsável pelo meio fio e
pediu que ele tomasse algumas providencias pois possivelmente algumas
casa serão alagados da forma que está sendo feito a pavimentação e
garante que vai cobrar providencias do Executivo. Agradece as pessoas
que comparecerão a reunião com o Deputado Fernando Coimbra ontem.
Fala que cada parlamentar dessa casa tem seu candidato, e fala que o
vereador que não tem o apoio de um Deputado não se consegue nenhum
benefício para o município. Diz que as vezes chega no gabinete de um
Deputado em Belém que não sabe onde fica Floresta do Araguaia, então
acredita que esses candidatos que vem ao nosso município pedir voto
tem compromisso com a população e parabeniza o vereador Nonato
Alves pela belíssima reunião política que teve na Vila Bom Jesus I. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Raimundo Sarafim o qual faz os
cumprimentos de rotina e Comenta sobre a indicação do colega vereador
José Maria que foi retirado de pauta e diz que o colega vereador tem seu
apoio para colocar a indicação, pois a escola foi fechada por falta de
alunos. Fala que a recuperação da ponte não foi iniciado porque teve um
pequeno contratempo, porem os trabalhos já foram iniciados. Diz que o
vereador quando estar na campanha promete muita coisa, porém depois
que é eleito percebe que não é fácil conseguir benefícios e que o
vereador precisa ter muito jogo de cintura pois a população faz cobranças
frequentemente, então a população precisa entender as dificuldades que
o vereador enfrenta. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que a
comissão Finanças e Orçamentos rejeitou dois projeto de lei de abertura
de credito especial na terça feira e hoje um dos projetos volta da mesma
forma que foi rejeitado por essa casa. Fala que as informações que foram
pedidas pela comissão para esclarecer as dúvidas para a comissão não
foram enviadas e alega que esta casa de leis não quer aprovar o projeto
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de necessidade para o município. Discorre sobre o requerimento que foi
feito solicitando informações, pois esse projeto de abertura de credito
estar anulando recursos que os parlamentares desta casa não pode
deixar acontecer, como o recurso destinado ao terminal rodoviário que o
município já deveria ter há muito tempo e fala que não vai votar em
projeto que não estiver bem claro o destino do recurso. Diz que o
Assessor Jurídico desta casa deixou claro que este projeto não vai
beneficiar a população. Diz que em outro projeto de anulação de credito
estar anulando o recurso de comprar uma ambulância sendo que o
município tem grande necessidade desse benefício e fala que o
automóvel desta casa já fez várias viagens transportando doentes.
Discorre sobre a última chuva e fala que as estradas que foram
recuperadas recentemente já começou a formar buracos, visto que não
foram colocados bueiros nos lugares que deveria. Fala que infelizmente
tem muitas estradas no município que não foram recuperadas no verão e
vai ficar sem ser recuperada pois o inverno começou e não há mais
tempo para realizar os trabalhos. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Geraldo Frederico que faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o projeto que foi rejeitado por esta casa porque não vai
beneficiar a população de Floresta do Araguaia. Fala que segundo o
Jurídico desta casa este projeto de anulação de credito não é viável para
o município. Fala que o e o dever desta casa é fiscalizar, então jamais
devemos apoiar o erro. Comenta sobre as eleições que estar findando e
diz que está muito feliz, pois o povo está procurado o melhor para o Brasil
e o Estado e acredita que aqueles que tem um compromisso com o povo
vai ser eleito e agradece aas pessoas que estavam na reunião política na
Vila Bela Vista com o candidato do seu partido Milton Zimmer para
deputado federal e diz que sempre procura fazer o que é melhor para o
povo. Diz que não tem proximidade com o Gestor porque ele vetou isso,
porem como parlamentar está à disposição e fala que seu papel de
vereador está fazendo que é fiscalizar. Diz que se o Gestor estivesse
trabalhando os quatro anos Floresta estava com uma infraestrutura
totalmente diferente, no entanto só e realizado obras no município em
ano político para enganar a população, porem confia no discernimento do
povo para fazer a diferença no dia da eleição. Dando continuidade à
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sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre o festival do peixe na vila Ametista
e fala que o festival teve um custo de 48.000.00(quarente e oito mil reais)
e que dou 15.000.00(quinze mil reais) sendo que o Gestor deveria
organizar essa festa, visto que é uma festa tradicional do município, pois
ele é apenas o Administrador do dinheiro público e não o dono. Fala que
a prioridade dever ser a saúde e por isso não concorda em anular o
recurso da ambulância para construir quadra de esporte. Fala que todos
os projetos que vier para esta casa para beneficiar o povo vai ser
aprovado, porem os que for para prejudicar será contra, pois o papel do
vereador é fiscalizar o recurso do município. Fala que todo município com
mais de dez anos tem capacidade de se manter sem depender de
emendas do Estado visto que tem seus próprios recursos e impostos e o
nosso município é rico. Diz que acredita que esta casa faz fazer um
trabalho a altura do que o povo espera. ORDEM DO DIA. Discussão em
primeiro turno artigo por artigo o Projeto de Lei n°. 397/14, que dispõe
sobre abertura de credito adicional, sendo o mesmo colocado em
Votação e obtendo assim Aprovação Unânime. Discussão em primeiro
turno artigo por artigo o Projeto de Lei n°. 399/14, que altera a lei 325/12
o qual não foi discutido, pelos vereadores, sendo o mesmo colocado em
Votação e obtendo assim Aprovação Unânime. E não havendo mais
nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 10: 50 hs (dez horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 26 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. >c^ :̂r̂ > fi-Za'- Lázaro Purcino
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves dos Santos,

2°. Secretário em exercício.
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