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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE ABRIL DE 2016.
ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 26 de abril 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 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 Salmo (91:1)
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 do Projeto de lei n° 469/16, que
dispõe sobre a concessão e autorização de exploração de publicidade para
a instalação, doação e manutenção de placas indicativas do nome de ruas
e logradouros públicos do município, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços
púbicos e outras atividades. Leitura do Projeto de lei n° 470/16, que altera a
Lei n° 029/98, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de legislação,
justiça e redação. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Arly Manoel, que cumprimenta a todos e diz que conversando
com o Secretário de Obras o senhor Raimundo Sola sobre a recuperação
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da estrada da Grota de Coco que passa pelo o senhor Dedo Duro até o
senhor Gedeon. Diz que em nome do Presidente do PDT o vereador José
Maria que a vereadora Pequena Vital agora está filiado ao partido. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra p vereador Geraldo Frederico o
qual faz os cumprimentos de rotina e diz que sempre procurou fazer o
melhor para o município e que caso não seja reeleito sairá desta Casa de
cabeça erguida pois sempre fez seu melhor. Fala que a corrupção está
acabando com o ser humano e que ficou envergonhado com a votação do
impitimam, pois quando votamos em algum projeto não votamos por nossa
família e sim benefício que o projeto trará a sociedade. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, que faz os cumprimentos
de rotina e diz que o País está passando por muitas dificuldades e que fica
feliz por seus filhos está crescendo durante o Governo do PT, pois em sua
época os menos favorecidos eram tratados como escravos pelo Governo.
Diz na gestão dos Governos anteriores não tinha nenhuma obra do Governo
Federal em Floresta do Araguaia e hoje tem várias e cita algumas. Fala que
tem orgulho do PT pois é o governo que olhou para os menos favorecidos.
Em seguida faz uso da palavra a vereadora Piquena Vital, que faz os
comprimentos de rotina e diz que hoje sua sigla partidária é o PDT e que se
sente honrada por estar neste partido e que saiu do PMDB, porém não tem
nada contra o partido. Fala que a população da Vila Matão está comprada
a limpeza das ruas e diz que já esteve conversando com o secretário de
obras o senhor Sola e em breve essa limpeza será providenciada, bem
como a reposição das luminárias e se coloca à disposição para ajudar a
população no que for possível. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e diz que no
dia 17 desse mês foi entregue um trator para a Cooperativa ACOOPELFA,
uma emenda parlamentar do Deputado Dirceu e que apesar de ter uma
certa dificuldade em conseguir emendas parlamentares tem conseguindo
algumas e cita-as e agradece ao Deputado Dirceu pelo apoio, bem como a
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equipe responsável pela organização do evento. Fala que se sente muito
feliz quando consegue ajudar o povo, visto que foi com esse objetivo que
entrou na política. Diz que se preocupa muito com a ponte sobre o córrego
Bela Vista que vai para a Vila Piaçaba que se encontra em péssimas
condições de trafegabilidade correndo o risco de causar acidentes aos
usuários, inclusive já fez duas indicações solicitado a recuperação da
mesma, em vista disso pede que seja tomada as devidas providencias o
mais rápido possível. Diz que acredita que esse ano será diferente, visto
que é ano política por isso a população precisa estar atenta, pois todo ano
o município tem orçamento para realizar as obras. Dando seguimento a
sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz que faz os
cumprimentos de rotina e fala que exerce seu trabalho com muita alegria.
Faz a parte a vereador Piquena Vital e diz que quanto ao aparelho de raios-
x está faltando o processador que está sendo licitado hoje e provavelmente
na próxima semana o aparelho estará funcionando. Volta a fazer uso da
palavra o vereador António Luiz e parabeniza o colega vereador Arly Manoel
pela preocupação com a estrada da Grota de Coco que uma estrada que
tem grande movimentação de veículos de carga e acredita que cinquenta
por cento da produção de abacaxi do município é escoada pela aquela
estrada. Diz que a demanda em recuperação de estrada vicinal no município
é grande e por isso enfrentamos grandes dificuldades, por exemplo
conseguir madeira para fazer a recuperação das pontes. Parabeniza o
vereador Lázaro Purcino pelo belíssimo evento da entrega do trator. Em
seguida o Presidente para a Presidência para o Primeiro Secretario, pois é
o próximo a fazer uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, faz os
cumprimentos de rotina e diz que foi feito emendas parlamentares
destinando recurso para a AME- Associação de Mulheres Empreendedoras
e solicita ao Poder Executivo que atenda essas emendas. Fala que esteve
com o Prefeito solicitando a recuperação de estradas vicinais na região da
Tiririca que estão com alguns atoleiros e pede que resolvido esse problema
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o mais rápido possível. Parabeniza o secretário de obras pelo belíssimo
trabalho que está realizando, bem como a diretora do hospital. Fala que
gostaria de saber o que está acontecendo com o aparelho de ultrassom que
o município tem e não está sendo utilizado. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 38
(dez horas e tinta e oito minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 27 de abril 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 demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

, Renato Pcetra- Alencar 1°. Secretário, Vereador Alécio
da Costa Pessoa &J t, Presidente, Vereador António Luiz
Moreira dos S a n t o s f - 2 ° r Secretário.
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