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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE OUTUBRO
DE 2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 de outubro 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
do 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de
um trecho bíblico sendo lido Salmo (125:, 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. Leitura dos pareceres da comissão de
legislação, justiça e redação, apresentadas aos projetos de lei n° 439/15,
440/15, 451/15, 452/15 e 453/15, que dispõem sobre alienação de bem
imóvel, sendo todos colocados em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura dos pareceres da comissão de obras
serviços públicos e outras atividades, apresentadas aos projetos de lei n°
439/15, 440/15, 451/15, 452/15 e 453/15, que dispõem sobre alienação
de bem imóvel, sendo todos colocados em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Leitura da indicação n° 032/15, de autoria do
vereador Arly Manoel, a qual foi colocada em discussão e votação e
sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o
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vereador Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre o bueiro que foi recuperado recentemente na Vila Tabuleiro e diz
que sua recuperação foi de péssima qualidade e provavelmente não
aguentará nem a primeira chuva o que com certeza irá prejudicar muito a
população da região, principalmente para transportar o leite para o taque
de refrigeração. Discorre sobre a umidade básica de saúde da Vila
Mendonça e diz que a população está muito insatisfeita pois a umidade
ainda nem foi inaugurada pelo Gestor e está cheia de infiltrações além de
faltar os equipamentos necessários para o seu funcionamento. Fala que
irá fazer um requerimento solicitando informações sobre a construção
desse posto de saúde. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra
o vereador Renato de Alencar o qual cumprimenta a todos e discorre
sobre o plano de carreira da saúde e diz que está à disposição para ajudar
no que for necessário, pois tem conhecimento da luta desses
funcionários. Fala que como parlamentar desse município jamais quer
decepcionar a população e se empenha para alcançar suas
expectativas. Pede ao Prefeito que olhe com carinho a classe de
trabalhadores da saúde. Comenta sobre as estradas vicinais e fala que o
inverno está iniciando e ainda tem muita estrada vicinal para ser
recuperada. Em seguida faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires,
que faz os cumprimentos de rotina e fala que sonhava em ser um
parlamentar, porem sua alegria durou pouco, visto que se sente muito
arrependido pela aprovação do projeto de plano de carreira do magistério
público e realmente lamenta muito. Diz que a região do Bom Jesus II está
sofrendo muito por falta de apoio do município e diz que os vereadores
tem grande culpa pela situação da referida Vila. Pede desculpa se
ofendeu alguém quando usa a tribuna para fazer cobranças e acaba
usando palavras irrefletidas. Agradece ao Executivo pelos trabalhos
realizados no município e diz que está se despedindo da política, visto
que não o apoio de ninguém e por isso não tem como trabalhar. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz, que cumprimenta a
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todos e fala que todos os políticos lutam bastante para conseguir seus
objetivos e enfrentam muitas dificuldades. Diz que se dedica muito ao seu
trabalho como parlamentar desta Casa e sempre realiza esse trabalho
com muito carinho e que deseja retribuir cada voto que recebeu. Discorre
sobre os projetos de leis os quais dispõem sobre alienação de bem imóvel
e fala que esses projetos foram analisados e serão aprovados, para que
as pessoas possam regularizar seus terrenos. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Arly Manoel que faz os cumprimentos de rotina e fala
da precariedade das agencias bancarias do município e diz que ontem
entrou em contado com a Deputada Julia Marinho e ficou agendado para
estamos na quinta-feira no Banco Central do Brasil para tentar resolver
essa questão e diz que se preocupa muito com isso porque percebe que
o Gestor não se preocupada com a situação. Fala que se não der certo
com o Banco do irá tentar com outro Banco. Comenta sobre a indicação
de sua autoria sobre os cadeirantes e pede desculpa aos colegas
vereadores, pois esqueceu de falar para a secretaria legislativa que
colocasse os nomes dos demais vereadores. Diz que espera que sua
indicação seja atendida o mais rápido possível, pois os cadeirantes
enfrentam muitas dificuldades. Parabeniza o vereador Lázaro Purcino que
é o novo Presidente do diretório Partido dos Trabalhadores no município
e acredita que será um ótimo Presidente, visto que é uma pessoas
pacificadora. Dando Continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e comenta sobre o plano de
carreira da saúde e fala que está na expectativa para esse projeto chegar
nesta Casa e ser aprovador para melhorar suas condições de trabalho.
Diz que o colega vereador Dorisvaldo está sempre lhe surpreendendo
com suas atitudes e que todos eram e o que tem de nobre em um homem
é admitir seus erros. Diz ao colega vereador Arly Manoel que está a
disposição para lutar para resolver a questão do Banco, pois Floresta
realmente precisa urgentemente dessa agencia bancaria completa para
atender as necessidades da população. Fala que o que está acontecendo
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com a agencia do banco do Brasil é por falta de compromisso com do
Executivo com a população. Discorre sobre a questão das estradas
vicinais e diz que está muito preocupado com a situação, visto que o
inverno está se aproximado e tem muito trabalho pra ser realizado e teme
não dar tempo de fazer tudo o que tem para ser feito e cita alguns
problemas que o município vem enfrentado nesse sentido. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 10: 45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 29 de outubro do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Raimundo Nonato
Alves dos Santos, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
Diretora da-xCâmara Municipal, Vereador, j^pjt^ Raimundo
Nonato Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa,
2a.Secretária.
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