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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE FEVEREIRO
DE 2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 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 vereador ANTÓNIO LUIZ MORREIRA DOS SANTOS, 2°
Secretária em exercício, 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
(128:1,2) 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. Logo após é feito a leitura da indicação n° 010/14, 011/14,
012/14 e 013/14 ambas de autoria do vereador António Luiz, sendo as
mesmas colocadas em votação e obtendo aprovação unanime.
Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a
fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre os
constrangimentos que tem passado diante de muitas lutas e objetivos não
alcançados. Fala que Floresta tem como principal economia a cultura do
abacaxi e na época da chuva os produtores não tem como escoar sua
produção o que vem causando muita preocupação a todos os vereadores.
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Diz que percebe um certo descaso e as vezes chega até a perder o
equilíbrio e cita a situação dos produtores da região Vila Ametista. Diz que
não sabe o que acontece, que as máquinas quando vão para a Vila
Ametista não trabalho, pois estão na região a vários dias e foi feito muito
pouco em recuperação de estrada. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e fala que entende a
indignação do colega vereador António Luiz, pois se sente da mesma
forma e que o Gestor não tem nenhum compromisso com o município e a
população não merece passar por essa humilhação. Fala que no
orçamento tem recurso destinado para recuperação de estrada e está
casa precisa fazer com que esse orçamento seja cumprido. Agradece ao
vereador António Luiz membro da comissão de finanças e orçamentos
por ter assinado ofício convocado o responsável pela iluminação pública,
porém chegou um ofício enviado pela Prefeitura dizendo que o
responsável pela iluminação pública é o secretário de finanças e que ele
não poderá vim a está casa hoje, visto que já tinha compromisso marcado
e a iluminação pública do município está na situação que está o primeiro
culpado é o Gestor e o segundo é o senhor Andrei Testa. Fala que no
próximo mês se a situação da iluminação pública não for resolvida irá
entrar com um requerimento pedindo a criação de uma CPI-Comissão
Parlamentar de Inquérito, bem como a construção da Câmara Municipal.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
Pessoa o qual cumprimenta a todos e endossa as palavras do colega
vereador António Luiz e diz que passa pela mesma indignação. Fala que
tem uma ponte na região do Tiririca que tem mais ou menos vinte dias
que liga pró Gestor falando que a ponte está quebrando, então veio a
provocar um acidente com um caminhão e a ponte caiu e não tinha
maquinas disponível para fazer sua recuperação, então a população
pediu apenas duas madeiras e nem isso foi providenciado e cita outras
situações difíceis que o município vem enfrentando com a secretaria de
obras. Diz que as vezes se sente desmotivado de pedir algo para a
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secretaria de obras, pois nunca é atendido e acredita que está faltando
bom senso por parte dessa secretaria. Em seguida faz uso da palavra o
vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e fala
que percebe um certo descaso do Executivo com esta casa de leis o que
isso vem causando revolta aos parlamentares. Diz que gostaria que
tivesse pelo menos oito vereadores unidos para mostrar para as
secretarias que os vereadores tem o poder de afastar qualquer secretario
e até mesmo o Prefeito e fazer cumprir a lei, porém o vereador não tem
moral pra falar nem com os secretários e muito menos com o Prefeito.
Fala que os vereadores da base do Gestor passa por inúmeras
dificuldades e os que não são da base passam por dificuldades ainda
maiores. Diz que enquanto esta casa não mostrar o valor que tem vai
continuar sendo humilhada e massacrada. Fala que tem orgulho de ser
vereador, porque sua parte como parlamentar está fazendo. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico
que cumprimenta a todos e comenta sobre os discursos dos colegas
vereadores e diz que fica muito triste com essa situação e que os
vereadores da base estão começando a sentir o desprezo do Gestor e os
vereadores da oposição já estão a dois anos passando por essa situação.
Diz que o vereador António Luiz é um homem humilde que quero melhor
para a população e que a culpa dessa situação não é da secretaria de
obras é do Gestor, que na frente do vereador fala que é para arrumar e
por trás dar a ordem de não arrumar e cita o exemplo do Gestor de Rio
Maria que demitiu um médico por que não quis atender um paciente além
da cotação. Fala aos colegas vereadores para se unirem e mostrar para
o Executivo que nesta casa tem homens de responsabilidade e respeito
e formar uma comissão processante para afastar o Prefeito e secretários,
visto que o município estar passando por vários descases na saúde,
educação e infraestrutura. Diz que não foi eleito pelo Gestor e os
secretários mais sim pelo povo e irá sempre lutar em prol da população.
Diz que os vereadores não deve pedir deve exigir que seja feito o que for
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preciso em sua região para trazer benefícios para a sociedade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 20 (dez e horas e vinte minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24 de março de 2015, 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 dskCâfijara
Municipal, Vereador,
Secretário, Vereador José
Presidente, Vereadora António

Raimundo Nonato-
Maria Magalhães

Luiz
7 Secretário em exercício.
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