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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de fevereiro de 2015, 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 JOSÉ MARIA LIMA
MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS
1° Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária, em seguida
o senhon§||siidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou
a presençarolos onze vereadores, havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à
sessão o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé em saudação as
bandejtasTvácional, estadual e municipal e determinou ao segundo secretário que fizesse
a leitura de; um trecho bíblico sendo lido Salmo (23:1-3) 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
mesrtlà lei posta em votação e em seguida aprovada por unanimidade. Em seguida é
feito à leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 001/15, que dispõe sobre a fixação do
calendário das sessões ordinárias para a 3a sessão anual da quinta legislatura da
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia. Logo após é feito a leitura da Resolução da
Mesa :Díretora n° 002/15, que dispõe sobre a Composição das comissões permanentes
para Wtéfôeíra sessão anual da quinta legislatura da Câmara Municipal de Floresta do
AragUiiáítm seguida é feito a leitura da indicação n° 001/15 e 002/15, do vereador
Raimuhdb^Sarafim, indicação n° 003/15 e 004/15, de autoria do vereador António Luiz
Moreira':Bõs!-Santos, sendo ambas colocadas em discussão e votação e obtendo
aprovação unânime. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou
iniciada à fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Nonato Alves o
qual MWcumprimentos de rotina e discorre sobre as estradas vicinais que estão em
péssimas condições de trafegabilidade e que espera que o ano de 2015 seja melhor do
que 2014; Fala que se não for tomado providencias este ano em 2016 Floresta vai estar
em calamidade pública por falta de estrada, pois a estrada quando não é recuperada
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frequentemente a tendências é piorar. Fala a secretaria de obras e ao Gestor que neste
ano é preciso dar mais prioridade as estradas, pois é por meio da estrada que vem o
desenvolvimento para a cidade, visto que nosso município é movido pela agricultura e
cita alguns bueiros que está precisando de reparos. Diz que os vereadores não manda
nas maquinas tem apenas o poder de cobrar providencias do Executivo. Fala que
gostaria que a radio estivesse transmitindo a sessão para os responsáveis pudesse ouvir
seu pronunciamento, para que soubessem que estão indignados com esta situação. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo Frederico que faz os
cumprimentos de rotina e manifesta satisfação com a preocupação dos colegas
vereadoreflèom a questão das estradas. Fala que nesta época não faz estrada o que
pode ser feito é tampar buracos e que várias vezes usou está tribuna pedindo a secretaria
de obrasse ao Prefeito que cuidasse das estradas do município mais infelizmente o
Gestor riáo teve compromisso com a população. Diz que maquinas o município tem o
suficiente'para recuperar todas as estradas e assim beneficiar o pequeno agricultor que
luta orano todo e na hora de vender seu produto só tem prejuízos, pois sua produção
não tem valor por falta de estrada para transportar. Fala que sua região está sendo
castigada é pede ao Gestor que esqueça o vereador Geraldo Frederico e olha para a
população daquela região. Discorre sobre o Orçamento para 2015 e diz que fica muito
feliz de Floresta ser comtemplada com 50.000.000,00(cinquenta milhões de reais) no
entantaâslulas começarão dia dois de fevereiro e hoje dia 24 de fevereiro tem criança
que àihâl naQ começou a estudar por falta de transporte e que isso é uma vergonha pois
educàrçaóYè Ícpeça fundamental na vida de um ser humano. Diz que tem orgulho de fazer
pártedò Partido dos Trabalhadores e cita alguns projetos do Ex-presidente Lula que tirou
muita;gente da pobreza, e que infelizmente em todos os partidos políticos tem pessoas
corruptas. Em seguida faz uso da palavra é o vereador Renato de Alencar o qual
cumprimenta a todos e Discorre sobre o discurso do colega vereador Geraldo Frederico
e diz:què concorda plenamente com suas colocações. Fala que não quer criticar o Poder
Executivo mas quer usar o poder que a população lhe concedeu, como parlamentar
cobrar os direitos do povo. Diz que conseguiu alguns recursos para o município e cita
algumas emendas parlamentares e fala que vai em busca de recursos não é para ajudar
o Gestor é para ajudar a sociedade. Fala que o parlamentar não poder errar, pois se o• -
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Plfjãrriêntar errar a sociedade sofre as consequências e cita o exemplo do professores
qt||:||i prejudicado com a aprovação do plano de carreira do magistério público
municipal. Manifesta satisfação por fazer parte do Poder Legislativo deste município e
fala que está fazendo sua parte. Comenta sobre o discurso do colega vereador Geraldo
Frederico e fala que a mesma mídia que critica o Governo da Dilma porque aumentou o
preçoido petróleo criticou o Ex-presidente Lula por que não tinha que aumentado e que
tem que valorizar quem valoriza a população. Fala que a Câmara de vereadores unida
tem poder é soberana por isso precisamos nos unir em prol da população. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a situação que está o município e fala que fez
um compromisso com Deus que se fosse eleito estaria nesta casa defendendo o povo
de Floresta e que a política quando a gente está fora pensa de uma forma e quando está
dentro a realiclade é outra. Diz que nesta casa não teve oposição ao Prefeito teve um
grupo^éi;:pissoas defendendo os interesses do povo de Floresta do Araguaia. Fala que
vem s'òffènèíoperseguição por parte do Gestor e que seu objetivo nesta casa é sempre
cumprirá léíí èomenta sobre a iluminação pública e fala que a lei Orgânica Municipal diz
que iluminação pública é obrigação do município, então a lei deve ser cumprida. Diz que
pediu â%éòreíaria legislativa para fazer um oficio convidado a pessoa responsável pela
iluminaflo publica do município para vim a está casa prestar esclarecimentos, pois a
população paga e não usufrui da mesma. Fala que até agora o Gestor tem mostrado que
Não tèm;compromisso nenhum com o povo de Floresta do Araguaia e fala que esta casa
aprovcHÍo orçí|mento para 2015 com 14 emendas e o Gestor não acatou todas. Discorre
sobreiás"e|frallas vicinais e fala que a situação é revoltante e acredita que isso acontece
pdfç|ú|é '̂ ;<|e|for confia na maioria da base que tem nesta casa vai lhe proteger. O
próximo^ usar a palavra é o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e fala que
gostaria tfLre;as sessões fossem transmitidas via rádio pois acredita que contribui muito
para Mmáhter-a sociedade informado do que acontece no município. Manifestação
satisfação por retomar os trabalhos desta casa e diz que fica muito grato de ver a
preocupação que cada parlamentar mostra nesta casa e fala que infelizmente não tem o
podei] pàWreàlizar o que gostaria pois depende de outras pessoas, porem mantém o
compromisso de lutar pelo povo, no entanto quem tem o poder de executar e o Gestor.
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Diz que é muito preocupado com a questão das estradas e que espera que o município
possp íaiçgnçar o que a população espera. Fala que tem a consciência limpa e se errou
foi tehMhdp acertar. Em seguida faz uso da palavra o vereador Arly Manoel o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre iluminação pública e fala que durante o recesso
parlamentar houve muitas críticas relacionado a isto e que devemos sentar com o
Prefeito e achar uma solução para essa situação pois a população paga iluminação
pública e não usufrui. Fala que o assessor jurídico é pago para vir uma vez por mês para
nos dar esclarecimentos e as vezes ainda dar informação errada como a taxa do UFFA,
que é urna taxa abusiva. Discorre sobre as estradas e diz que fica triste pois todos os
parlamentares citam a questão das estradas e que o município está enfrentado várias
dificuldades, no entanto neste momento acredita que a prioridade deve ser as estadas,
pois a estrada depende todas as outras coisas. Fala que nem mesmo quando Floresta
era município de Conceição do Araguaia viu as estradas na situação que está hoje e que
já arrúmourmuitas estradas, porem hoje não faz mais isso, pois quem tem que arrumar
as éstfê#a$ para o povo é o Prefeito. Comenta sobre construção da Câmara e fala que
tem èsí|-tpmãndo de conta dela é o mato e isso é uma vergonha e que chamou os
dem^áié-paTíamentares para embarcar a obra e pede ao Presidente da Câmara para
marôaFlírna' "reunião com o Andrei para resolver a questão da Câmara e outras
peridênéiás do município.. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
decíáròu' encerrada a presente sessão ás 11: 15 (onze e horas e quinze minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 de fevereiro de 2015, no
horáriò':fegimental. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da silva, 1° Secretário
lavrei é assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada por mim Apelos
demais- méYhbros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
RáimúndòjNonato Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria Lima
Présicllhtei Vereador Roseni Brito.í?uoJi)gijuja%B . 2°. Secretário.
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