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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE MARÇO DE 2015.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de março 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 senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual
constatou a presença de dez 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 (23:3,4) 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. Em seguida é feito a leitura da indicação n° 014/15, do
vereador Dorisvaldo Pires (Boró), indicação n° 015/15 e 016/15 ambas do
vereador Alécio Pessoa, sendo ambas colocadas em votação e 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 que faz os cumprimentos de rotina e fala que
ontem esteve na construção da Câmara Municipal juntamente com os
colegas vereadores Lázaro Purcino e Renato de Alencar e hoje estar muito
feliz pela notícia que recebeu do Dr. Ivo que até o mês de agosto é o último
prazo para terminar a obra. Diz que a construção está cheia de infiltração e
possivelmente terá que demolir grande parte da obra e refaze-la. Discorre
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sobre sua última viagem a Belém, onde descobriram uma fraude dentro da
Celpa na Eletronorte e felizmente foi tomada as cabíveis providencias.
Manifesta satisfação pela a indicação feita pelo vereador Alécio e diz que
fica muito feliz de saber que ainda tem políticos que se preocupa com o bem
estar da sociedade, pois a maioria visa seus próprios interesses. Fala que a
cidade está um caos e cita o exemplo que asfalto que tem quatro mês que
a obra foi concluída e está todo deteriorado e a sociedade precisa acordar
e refletir bem quando for escolher seus representantes. Discorre sobre a
educação e fala que o professor está sem amimo para exercer sua função
e que a Presidente Dilma deu o maior aumento para os professores na
história do Brasil, no entanto no nosso município os descontos ultrapassa o
aumento. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Renato de Alencar o qual cumprimenta a todos e discorre sobre uma
reportagem que assistiu onde mostrou muita gente passando fome, chefes
de família sem ter nada pra dar para seus filhos comer e os governantes
sem tomar nenhuma providência. Diz que em nosso País um fica jogando a
responsabilidade no outro e nada é resolvido e que poucos tem o
compromisso de realmente fazer o que pegou a responsabilidade de fazer
e tem certeza que todos sabem o que é certo e o que é errado, então se
erra e sabendo. Fala que não trazemos nada ao mundo e não levamos nada
quando vamos para o túmulo, então os bens matérias são vaidade e o que
realmente importa é a vida das pessoas. Fala que fez o compromisso de
lutar pelo interesse do povo de Floresta e estar determinado a cumprir sua
promessa. Agradece e elogia o Gestor por ter deixado no município os
médicos do programa do Governo Federal Mais Médicos. Em seguida faz
uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires (Boró) o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do vereador Renato de
Alencar e diz que ficou muito feliz pelo fato do Prefeito atender os
vereadores e deixar os médicos cubanos no município e que estava
disposto a organizar uma manifestação caso esses profissionais fossem
mandados demitidos. Comenta sobre o discurso do vereador Renato de
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Alencar pois fez um discurso não apenas de vereador mais de pastor
evangelizando os demais vereadores. Diz que devemos prestar bastante
atenção ao que irá fazer para amanhã não sermos culpados. Agradece aos
colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria pedindo a
iluminação pública da Vila Mendonça e diz que hoje foi marcado uma
reunião com o secretário de finanças o senhor Andrei Testa para prestar
esclarecimentos nesse respeito. Fala aos colegas vereadores para se
unirem para ajudaras instituições AME e MIRIM, pois o Orçamento foi
aprovado destinado recursos para essas instituições, porém até o presente
momento nado foi repassado e com certeza esse recurso faz muita falta
para essas associações seguirem em frente e pergunta ao Presidente da
Câmara o que pode ser feito para fazer com que o orçamento seja cumprido.
Faz a parte o vereador José Maria e fala que tem uma reunião marcada pra
onze horas com o senhor Andrei Testa secretário de finanças e fala que
podem aproveitar a oportunidade e marcar uma reunião com o contador e
organizar o Orçamento. Volta a usar a palavra o vereador Dorisvaldo e fala
que os vereadores tem a responsabilidade de fazer com que o Orçamento
seja cumprido. O próximo a usar a palavra é o vereador Raimundo Sarafim
que cumprimenta a todos e fala que no ano passado tinha transmissão das
sessões via rádio o que era muito bom para a população ter conhecimento
dos trabalhos realizados por esta casa e pede ao Presidente que renove o
contrato com a rádio, pois é uma ajuda a mais para pedir providencias do
Gestor, pois a população terá conhecimento das cobranças. Faz a parte o
vereador Renato de Alencar e parabeniza o vereador Raimundo Sarafim por
sua colocações. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que acha esse
serviço de extrema importância, pois é uma forma da população participar
dos trabalhos dos vereadores. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e diz
que a rádio está com um problema e não está dando para transmitir as
sessões, mais que possivelmente amanhã o problema terá sido resolvido.
Faz a parte o vereador António Luiz e parabeniza os vereadores que
tocaram nesse assunto e diz que acha muito útil esse serviço, pois é uma



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

forma de tornar o trabalho desta casa transparente. Faz a parte o vereador
Geraldo Frederico e fala que acredita que a Câmara tem condições
financeiras de pagar por este serviço visto que o repasse teve um aumento
este ano. Faz a parte o vereador José Maria e diz que até o presente
momento o responsável pela rádio não veio lhe procurar para tratar deste
assunto e que quando lhe procurarem vão tentar entrar em um acordo.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz
o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a Deus por lhe dar
sabedoria para conduzir seu trabalho como representante do município.
Parabeniza o vereador Dorisvaldo pela indicação da Vila Mendonça e fala
que no ano passado lutou muito pela iluminação pública da vila e diz que
está muito feliz que foi feito a reposição das lâmpadas, porém para ficar
ainda melhor precisa ser feito a limpeza das ruas. Fala que essa época que
está findado o período das chuvas é a melhor hora para fazer a limpeza das
rua, visto que o chão ainda está molhado e não faz muita poeira o que
prejudica muito a saúde da população e pede a secretaria de obras que
pense com carinho na possibilidade de fazer essa limpeza das ruas das vilas
primeiro. Parabeniza o vereador Alécio Pessoa pela indicação pedindo uma
reforma nos banheiros da feira coberta e fala que há um descuido muito
grande por parte da Gestão com respeito a este local que é um ponto de
apoio para a população e não dispõe de o mínimo de conforto. Em seguida
faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino que faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre iluminação pública e fala que amais de dois anos que
está casa vem cobrando este serviço. Diz que não aguenta mais cobrar e o
Gestor fazer pouco caso dos vereadores e que o mês passado fez um oficio,
juntamente com o vereador António Luiz e vereadora Piquena Vital
membros da comissão de finanças e orçamentos convidado o responsável
pela iluminação pública para vim a está casa prestar esclarecimentos e foi
justificado que não poderia vim, pois já tinha outro compromisso, então foi
feito outro ofício convidando ele para vim nesse mês dia vinte e cinto, porém
hoje o Dr. Ivo esteve aqui e disse que amanhã o senhor Andrei Testa precisa
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estar amanhã em Belém e antecipou sua vinda pra hoje. Fala que ficou feliz
de saber que foi feito a recuperação da iluminação pública em algumas vilas,
no entanto está longe de ficar da forma adequada, pois ainda tem muitas
ruas às escuras na cidade e muitas vilas ainda não foram atendidas.
Discorre sobre o programa Luiz para Todos e fala que em sua última viagem
a em Belém e esteve na Eletronoríe e perguntou ao senhor Galiza porque
Floresta não estava no segundo repasse e ele disse que é porque estavam
atendendo os municípios com custo mais baixo para atender um maior
número de famílias e Floresta estava com o custo alto, porem descobriu que
o projeto da Celpa estava alterado aumentando muito o custo das obras de
implantação desse programa. Diz que pediu a correção de valores do
projeto de Floresta, bem como dos demais municípios e ficou de ser feito
essa correção para que a população não seja prejudicada. Fala que esteve
na região do Bom Jesus II e percebeu uma insatisfação muito grande da
população com o município. Diz que o município nunca reconheceu esta
região como parte de seu território, pois é uma região esquecida pelo
executivo e em vista disso a população quer passar a região para o
município de Pau'Darco. E não havendo mais nada a tratar o senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 1 0: 55 (dez e horas e
cinquenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 25 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 apka$a conforme vai assinada por mim e pelos demais membros
da Mesa /Diretora da Câmara Municipal, Vereador, ^nâl^1

Raimundo ^Jonato Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães
" * , Presidente, Vereadora Roseni Brasil, W H U w , 2a.
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