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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE MAIO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 de maio 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 dos onze 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 (128:1) 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, 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 do projeto de lei
n° 417/15, o qual dispõe sobre autoriza a demolir prédio da Escola
Municipal de Ensino fundamental Chapada Vermelha, sendo o mesmo
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação, comissão
de obras serviços públicos e outras atividades, comissão de finanças e
orçamentos e comissão de educação, saúde e assistência social. Dando
continuidade à sessão é lido o projeto de lei n° 418/14, que autoriza a
concessão de direito real de uso de bem imóvel, sendo o mesmo
encaminhado para a comissão de legislação, justiça e redação e
comissão de finanças e orçamentos. Logo após é lida a indicação n°
019/15, de autoria da vereadora Piquena Vital, indicação n° 020/15 e 021,
do vereador Lázaro Purcino, requerimento n° 006/15, do vereador Lázaro
Purcino, ambas postas em votação e aprovada por unanimidade. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador Dorisvaldo "Boró" que
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cumprimenta a todos e pede aos colegas vereadores apoio no sentido de
aprovar fazer uma sessão extraordinária para aprovar o projeto de lei de
demolição da escola da Chapada Vermelha, que deu entrada hoje nas
comissões, ainda esse mês, visto que é de conhecimento de todos a
situação da senhora a qual o material da escola será doado. Faz a parte
o vereador Arly Manoel e fala que uma sessão extraordinária não pode
ser feita quando é para beneficiar apenas uma pessoa, só pode quando
é de interesse feral da população. Volta a usar a palavra o vereador
Dorisvaldo e agradece ao Vice- Prefeito por ter atendido seu pedindo na
questão das pontes na região do São Pedro II. O próximo a usar a palavra
é o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e discorre
sobre o festival do abacaxi e parabeniza a organização da festa pela
organização, porém não pode deixar de observar a falha de não destacar
os agricultores na festa, pois eles são os verdadeiros responsáveis pela
festa. Diz que na sessão de ontem em, seu discurso comentou que o
colega vereador Dorisvaldo colocou uns cavaletes nas valas
recentemente feitas nas ruas e parece que suas palavras trouxe
desconforto para alguém. Faz a parte o vereador Dorisvaldo e fala que
realmente isso aconteceu e na ocasião procurou o senhor responsável
pela obra e ele refez o serviço, porém da mesma forma. Volta a fazer uso
da palavra o vereador Geraldo Frederico e parabeniza o vereador
Dorisvaldo pela atitude. Fala que o executivo não gosto dos seus
munícipes, pois só arrumar as ruas em época de festa, quando muitas
pessoas de fora estão no município. Diz que amanhã tem a audiência
pública sobre o projeto da educação e temos até o dia 24 para envia-lo
para Belém, esse projeto é muito importante e irá dar um avanço grande
na educação, em vista disso convida a todos para participarem. Discorre
sobre a situação precária das escolas do município e fala que tem pais
que estão tirando seus filhos da creche, pois as crianças não estão
conseguindo suportar o calor, sendo que tem emenda do projeto do
Governo Federal, cuca fresca que saiu para o município e nunca foi
aplicado. Fala que a obrigação do vereador é fiscalizar os recursos do
município. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
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percebe descaso do Gestor em várias áreas do município. Diz que como
parlamentar dessa Casa precisa saber o que está sendo feito com o
dinheiro público e cita o caso dos ônibus escolar. Fala que se for para
mostrar dez irregularidades dentro da lei para afastar o Prefeito tem para
mostrar e está Casa não toma as providências de sua responsabilidade.
Fala que está Casa tem dois caminhos a seguir cumprir os descumprir as
leis, no entanto as leis devem ser cumpridas. Faz a parte o vereador
Lázaro Purcino e fala que recentemente esta Casa fez várias emendas
no Orçamento e o Executivo não acatou a todos e isso lhe deixou muito
triste, pois foi um desrespeito a esta Casa e foi orientado pelo Jurídico a
formar uma Comissão Processante para afastar o Prefeito, visto que é
improbidade administrativa, no entanto não tem o apoio suficiente e
infelizmente só pode encaminhar o acontecido ao Ministério Público.
Comenta sobre a CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito da saúde onde
ficou provado um desvio de quase dois milhões de reais e foi colocado
nesta Casa o requerimento para criar uma Comissão Processante e não
foi aprovado e a saúde está em calamidade, pois o município não tem
nem um aparelho de raios-x. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Alécio Pessoa o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece
a vereadora Piquena Vital por ter colocado seu nome em sua indicação,
pedindo a recuperação da estrada da Grota de Areia. Discorre sobre o
caos da saúde no Brasil e fala que na medida do possível a saúde do
município está instável. Diz que o diretor do hospital o senhor Dorival tem
se empenhado bastante, porém seus trabalhos são um pouco limitado.
Fala que o repasse do governo para a comprar de medicamentos é pouco
para a atender demanda e acredita que o município poderia entrar com
uma contra partida maior. Discorre sobre o aparelho de raios-x e fala que
há três anos o município está lutando para conseguir e o problema não
foi resolvida e acredita que o município vai ter que comprar esse aparelho
com recursos próprios. Fala que está tentando conseguir mutirões de
cirurgias com o Deputado Sefer, o que irá beneficiar muito a população
no sentido de não ter o agravamento de seus problemas de saúde.
Discorre sobre a reforma política que foi aprovado em primeiro turno, com
um número bem expressivo e com certeza será aprovado em segundo
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turno o fim da reeleição para Presidente, Governadores e Prefeitos. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino que cumprimenta
a todos e discorre sobre a indicação de sua autoria e fala que as estradas
dos assentamentos do INCRA estão em péssimas condições e que o
município recebeu maquinas do Governo Federal para proceder com
recuperação dessas estradas, mais infelizmente não ver isso acontecer.
Fala que recebeu uma documentação relatando que o município recebeu
três maquinas uma patrol, uma caçamba e uma retroescavadeira, no
entanto nunca viu essa retroescavadeira no município. Fala que não
entrou na política com a intensão de atrapalhar a administração, sua
intensão sempre foi contribuir para o bem da população. Diz que já sofreu
muita perseguição política por parte do Executivo e as vezes sente
vergonha de estar na política diante de tanta coisa errada que acontece.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz
o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que percebe no discurso dos
colegas vereadores e fala que percebe sinceridade e boa vontade em
suas palavras. Comenta sobre a saúde e fala que hoje o aparelho de
raios-x é a principal necessidade do município. Diz que a saúde está
precária não é apenas em nosso município é em todo o Brasil e que a
saúde deveria vir em primeiro lugar, mais infelizmente não é isso que
acontece. Fala que ouve cortes no recursos da saúde e com certeza a
situação irá ficar ainda pior. Fala que como vereador está cumprindo seu
papel de estar cobrando melhorias e lutando pelo o bem da população e
as vezes faz até mesmo serviços que não é de sua responsabilidade. Fala
que o cemitério local está um matagal e precisamos tomar providências
nesse sentido. Discorre sobre as estradas e diz que com as últimas
chuvas causou várias crateras nas estradas, precisando serem
recuperadas e há varias maquinas estão quebradas, no entanto é preciso
agilizar os trabalhos de recuperação das estradas, pois o verão é pouco
para atender todas as demandas do município. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Arly Manoel que cumprimenta a todos e fala da
necessidade das autoridades governamentais ajudar as pessoas
dependentes químicos a se libertar do vício e trazer essas pessoas de
volta a sociedade. Fala que pretende elaborar um projeto de lei para que
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todo Executivo que entrar no município, só poderá pintar os prédios
públicos com as cores das bandeiras do município, pois todo Prefeito que
entrar quer pintar os prédios com as cores do seu partido político. Pede
ao Presidente da Câmara que encaminhe um oficio ao departamento de
tributos ou ao assessor jurídico o Dr. Ivo pedindo agilidade nos projetos
de alienação de bem imóvel. Convida a todos para uma reunião as 13:00
na casa da alegria para tratar da criação do Sindicato Rural de Floresta
do Araguaia. Faz a parte a vereadora Piquena Vital e fala que quando o
Presidente for mandar o oficio para a Prefeitura pedindo agilidade na
elaboração dos projetos de alienação de bem imóvel, aproveitar e pedir
que seja o nome do hospital que foi aprovado para ser Cecília Arrais, pois
a população frequentemente faz cobranças nesse sentido. Volata a suar
a palavra o vereador Arly Manoel e diz que tem vários pedidos de
vereadores que não são acatados pelo Executivo e cita-os. ORDEM DO
DIA. Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o
projeto de lei 411/15, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo
o mesmo colocado em votação artigo por artigo e obtendo aprovação
unânime. Discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei
412/15, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação artigo por artigo e obtendo aprovação unânime.
Discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei 413/15, o
qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto em
votação artigo por artigo e sendo aprovação por unanimidade. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 40 (onze e horas e quarenta minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 29 de maio do corrente
ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convidar o Vice-Prefeito, o Pastor Benedito, para usar a
palavra o qual cumprimenta a todos e fala que não entrou na política para
criar inimizade com ninguém. Fala ao nobre vereador Lázaro Purcino que
como Prefeito em exercício irá providenciar que sua indicação seja
atendida o mais rápido possível. Discorre sobre a questão das maquinas
que vieram para o município pelo PAC 2 e fala que na entrega esteve
presente juntamente com alguns vereadores, onde foi entregue
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pessoalmente pela Presidente Dilma e fala que se tem o documento
dizendo que tem outra máquina destinada ao município precisamos correr
atrás. Fala que seu nome está lançado como pré-candidato a Prefeito,
para avaliação da população. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e
agradece ao Pastor Benedito por se dispor a resolver o problema do
bueiro na Vila Tabuleiro. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da
silva, Î Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforrée vai Assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Cornara Municipal, Vereador, ^tL- , Raimundo
Nona vês 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

^Presidente, Vereadora Rosem" Brito Sousa Brasil,
2a. Secretária.
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