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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 30 DE OUTUBRO DE 2015.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 30 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 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 Provérbios (18:10,11) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, o qual
faz os cumprimentos de rotina e fala que exerce seu trabalho como
parlamentar dessa Casa com muito orgulho e amor e é muito agradecido pelas
pessoas que lhe depositaram um voto de confiança. Parabeniza a família
Milhomem e diz que realmente essa família é digna de horárias e parabeniza
o colega vereador Irmão Geraldo pela iniciativa. Diz que as famílias que
fizeram parte da história de Floresta realmente merecem serem
homenageadas com seus nomes nas ruas, para que assim com o passar dos
anos não caiam no esquecimento. Diz que na próxima semana quase todos
os vereadores estarão indo há Brasília em busca de recursos para o município
e na oportunidade estaremos nos reunido com a Superintendência do Banco
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do Brasil, visando regularizar a situação desse banco no município. Convida a
todos para participarem do 1° congresso de mulheres do PCS que será
realizado amanhã e terá a participação da Deputada Julia Marinho. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador Geraldo Frederico pela
iniciativa de apresentar esse projeto de decreto legislativo para colocar o nome
da rua 02 de Maria Milhomem da Silva. Diz que teve o prazer de conhecer
esse casal que sempre foi exemplar e fala que a homenagem é mais do que
merecida e que fica muito feliz que está votado esse projeto. Comenta sobre
a viagem dos vereadores Brasília e diz que sempre que os vereadores viajam
buscando melhorias para o município e lembra que no ano passado quando
foi a Brasília solicitou recursos, juntamente com os colegas vereadores
Geraldo Frederico e Renato de Alencar para a implantação do sistema de
abastecimento de água para quatro vilas do município e tivemos a felicidade
de ser atendidos seu pedido pra duas vilas. Fala que três associações do
município foi beneficiada com uma moto e diz que houve boatos que essas
motos não são emendas de deputados e diz que são sim emendas
parlamentares, bem como um caminhão que já está para sair. Fala que para
o Deputado liberar algum recuso é preciso ter o projeto, ou então o município
perde a emenda. Discorre sobre as estradas vicinais e diz que é extremamente
importante proceder com a rápida recuperação das pontes e estradas vicinais.
O próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta
a todos e parabeniza a família Milhomem por fazer parte da história de
Floresta. Discorre sobre a viajem dos vereadores a Brasília e diz que vão com
o objetivo de buscar melhorias para o município e cita algumas emendas que
já conseguiram. Fala que seu mandato está disposição da população, pois a
povo é o seu patrão e agradece a cada voto de confiança que foi lhe dado e
sempre pede a Deus em oração para nunca se deixar corromper. Diz que tudo
que fazemos, iremos prestar contas um dia. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que faz os cumprimentos de
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rotina e parabeniza a família Milhomem e diz que é uma honra poder contribuir
para que o nome dessa família fosse lembrado. Diz que foi falado que a rua
02 já tinha sido feito uma homenagem a outra pessoa então procurou nos
arquivos da Câmara e nada encontrou que impedisse de fazer essa
homenagem. Diz que quando foi entrar na política pediu a Deus que fosse
sempre honesto e nunca se corromper. Diz que juntamente com os colegas
vereadores Renato de Alencar e Lázaro Purcino já conseguiram mais de
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em emendas parlamentares para
Floresta do Araguaia e que está em busca de mais recursos e cita-os. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel, que faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador Geraldo Frederico pela
iniciativa do decreto legislativo para homenagear a senhora Maria Milhomem
que realmente é digna de honrarias e diz que acha muito importante colocar
os nomes das pessoas que fizeram parte de floresta nas ruas e órgãos
públicos do município e cita algumas ruas e órgãos que já foram denominadas,
porém ainda há várias ruas sem serem denominadas. Diz que os
parlamentares desta Casa tem como bandeira partidária a bandeira do
município. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre e
parabeniza o vereador Irmão Geraldo pela iniciativa de homenagear a família
Milhomem com a denominação da rua dois para Maria Milhomem, pois
realmente é uma família que foi e é muito importante para o município.
ORDEM DO DIA. Iniciando com a discussão em segundo turno de forma
global o projeto de lei n° 439/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel,
sendo o mesmo colocado em votação em segundo turno de forma global do
artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno
de forma global o projeto de lei n° 440/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo colocado em votação em segundo turno de forma
global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime. Discussão em
segundo turno de forma global o projeto de lei n° 442/15, que dispõe sobre
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alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação em segundo
turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime.
Discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei n° 445/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação
em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação
unanime. Discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei n°
446/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado
em votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo
aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma global o projeto
de lei n° 447/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 9° e
obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma global
o projeto de lei n° 448/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo
o mesmo colocado em votação em segundo turno de forma global do artigo 1°
ao 9° e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma
global o projeto de lei n° 449/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel,
sendo o mesmo colocado em votação em segundo turno de forma global do
artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno
de forma global o projeto de lei n° 450/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo colocado em votação em segundo turno de forma
global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime. Discussão em
segundo turno de forma global o projeto de lei n° 451/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação em segundo
turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime.
Discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei n° 452/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação
em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação
unanime. Discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei n°
453/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado
em votação em segundo turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo
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aprovação unanime. Discussão e votação única secreta do projeto de
decreto legislativo n° 001/15, que dispõe sobre denominação de vias urbanas
do município de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo Aprovado por
Unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 (dez horas e cinquenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24 de
novembro do corrente ano, no horário regimental. Em seguida o senhor
Presidente concede a palavra ao Prefeito Municipal Alsério Kazimirski, que
cumprimenta a todos e elogia o vereador Geraldo Frederico pela atitude de
fazer a homenagem a senhora Maria Milhomem. Fala a população que tem
várias coisas que acontece no município que aparece apenas o movimento
contrário. Diz que o município de Floresta é um dos municípios que mais está
caminhando diante da crise financeira que o País enfrenta e Floresta não é
diferente. Diz que se o Estado e o Governo Federal cumprissem com suas
obrigações o município não teria tantos problemas, pois hoje o município tem
dez PÁS e cita-as, que não é obrigação do município, porem faz e desde de
2009 que não sai um centavo pra recuperação dos PÁS e tem gente da
oposição que diz que saiu recursos, mais não prova em documento, pois
documento não mente. Fala que hoje quem faz a recuperação dessas PÁS é
a Prefeitura, pois a Administração se preocupa com a população que trabalha
e precisa escoar suas produções. Diz que infelizmente tem algumas coisas
que acontecem e a população critica o Prefeito mais não sabem que na
realidade o Prefeito está fazendo além de sua responsabilidade e que apesar
das dificuldades sempre manteve a folha de pagamento em dia e a Prefeitura
tem credito para comprar em qualquer lugar. Fala que na última sessão o
senhor Adélio dos Santos teve nessa tribuna e falou algo que lhe machucou
muito, quando falou de dois acidentes que houve na ponte do pau ferado e
parece que tem alguns que acham que o Prefeito fica feliz com esses
acontecimentos. Diz que o senhor Adélio foi a Belém e lá deram um
documento pra ele dizendo que a Prefeitura de Floresta tinha um convénio
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com a estrada 449 até a Vila Mendonça e na verdade foi começado um
convénio com o Estado, porem chegou o período político e o Secretario da
CETRAN não colocou nem um sinal até o período político que não poderia
mais começar nenhum convénio, então o convénio foi realmente firmado n°
02/14 e estão os documentos, bem como o contrato e o distrato, pra ser
repassado para os vereadores terem o real conhecimento dos fatos, pois o
senhor Adélio pregou que a Prefeitura era responsável por essa estrada. Em
seguida o senhor presidente concede a palavra para a senhora Maria Olivia,
que cumprimenta a todos e diz que o saber aprendemos com os mestres e os
livros, a sabedoria é com a vida e a humildade. Fala que adquirimos sabedoria
com as pessoas humildes e diz que sua mãe foi uma pessoa assim e sempre
incutiu nos filhos s sabedoria de cima e hoje está muito grata por sua mãe está
recebendo essa homenagem. Agradece aos vereadores por essa linda
homenagem. Diz que não pode deixar de falar de seu querido pai, visto que
os dois eram inseparáveis. Fala que com essa homenagem sua mãe será
lembrada pra sempre e é muito agradecida aos vereadores. Em seguida faz
uso da palavra a senhor Carmina Milhomem, que cumprimenta a todos e
agradece em nome de toda a família Milhomem a cada vereador desta Casa
de Leis por apoiarem o decreto legislativo do nobre vereador Irmão Geraldo
que nos honrou denominado a rua dois de Maria Milhomem de Sousa. Diz que
sua mãe foi pioneira desta terra e sempre torceu pelo desenvolvido de
Floresta. 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 membr6sxda Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador. /̂̂ L Raimurtdo Nonato Alves 1°. Secretário,
Vereador José Maria Magalhães ^ L^T^ -! -> Presidente, Vereadora
Roseni Brito Sousif" MÁUtífiMifiQ^z*.Secretária.
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