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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 18 DE MARÇO DE 2016.
ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 18 de março 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 da
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador RENATO
PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário e a vereador ANTÓNIO LUIZ
MOREIRA DOSA SANTOS, 2° Secretário, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de nove 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 (89:1) 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: Logo após é lida a ata da sessão
anterior, a qual foi posta em votação e obtendo aprovação unanime. Dando
continuidade à sessão, é feito a leitura dos requerimentos n° 004/16, 005/16
e 006/16 dos vereadores Lázaro Purcino, Geraldo Frederico e Renato de
Alencar, as quais foram colocadas em discussão e votação e sendo
aprovadas por unanimidade. Concluída esta fase da sessão o senhor
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e
fala que sempre procura manter seus compromissos com essa Casa de Leis
e sempre esteve presente nas sessões. Faz a parte o vereador José Maria
e fala que por motivos de força maior irá se ausentar da sessão. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Geraldo Frederico e diz que a atitude do
colega vereador José Maria em sua opinião foi falta de ética. Discorre sobre
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a responsabilidade do Executivo e do Legislativo e diz que pelo fato do
Executivo não está cumprindo com o seu dever foi mencionado a criação de
uma Comissão Parlamentar Processante e então logo o Executivo se
manifestou e solicitou um tempo para que as providencias fossem tomadas.
Fala que quando foi eleito estudou o Regimento Interno e a Lei Orgânica
para poder tomar decisões de acorda com a Lei. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e
agradece ao Executivo pelos trabalhos que estão sendo realizados no
município, por exemplo a recuperação da ponte sobre o rio Tabocão. Diz
que esteve conversando com a senhora Edna Maria secretaria de obras
para ver a possibilidade de proceder com a recuperação de algumas pontes
que estão precisando serem recuperadas com urgência, pois os produtores
de abacaxi poderão ter prejuízos. Comenta sobre sua viagem a Belém, onde
foi em busca de recursos para o município, porém não obtivemos muito êxito
pois as emendas parlamentares estão paralisadas, devido a operação lava
jato. Dando continuidade a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro
Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a emenda
parlamentar de um trator do deputado Dirceu para a ACOOPELFA e fala
que acredita que amanhã a tarde esse trator já estará no município. Fala
que o papel desta Casa é fiscalizar e do Poder Executivo é executar e que
o Legislativo encontra muitas dificuldades, por isso solicita ao Presidente a
presença do advogado todos os meses. Discorre sobre os Decretos
Legislativos e fala que tem Decretos desde de 2013 que nunca foram
atendidos, bem com outras leis que o Gestor não está acatando e por isso
irá intensificar o seu papel de fiscalizar. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador António Luiz o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que
devido a correria do dia a dia confundiu a data das sessões e por isso faltou
a duas sessões. Diz que a ponte próximo ao Bom Jesus l que era motivo de
preocupações já está sendo iniciado o trabalho de recuperação. Diz que
várias pontes do município foram substituídas por bueiros devido a falta de
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madeira. Fala que uma dificuldade que o município enfrenta a bastante
tempo está preste a ser resolvido que é a questão do aparelho de raios-x,
então aos poucos conseguimos alcançar nossos objetivos. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10:13 (dez horas e treze minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão ordinária dia 26 de abril do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor presidente convida o
senhor Aparecido dos Santos para fazer uso da palavra, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a saúde pública e fala que como
membro do conselho da saúde solicita a está Casa que Leis ajuda para
fiscalizar o recurso da saúde, pois em seu ponto de visto o recurso não está
sendo aplicado como deveria e cita alguns problemas que a saúde vem
enfrentado. Diz que houve um desvio de internet para a Prefeitura e isso
tem prejudicado muito os trabalhos dos profissionais de saúde. 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,
(fyjL-^z^ Renato PeJ l̂reHsteuAlencar 1°. Secretário, Vereador Alécio

da Costa Pessoa <j^W^L/^/~* Presidente, Vereador António Luiz
Moreira dos Santos, q! fcjp^ . 2°. Secretário.
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