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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE NOVEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de novembro 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 o vereador
LÁZARO PURCINO DA SILVA, 2° Secretário, em seguida o senhor
presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual
constatou a presença de sete 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
Salmos (93:1,2) 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. Em seguida é
feito a Leitura dos projetos de lei n° 455/15, 456/15, 457/15, 458/15, 459/15,
460/15, 461/15, 463/15, 464/15, 465/15, 466/15, 467/15, 468/15 que dispõem
sobre alienação de bem imóvel, sendo os mesmos encaminhado para a
comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços
públicos e outras atividades. Leitura do projeto de decreto legislativo n°
002/15, que dispõe sobre denominação de vias urbanas do município de
Floresta do Araguaia, sendo o mesmo encaminhado para a comissão de
legislação, justiça e redação. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio
Pessoa o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que na segunda feira teve
uma reunião para tratar de assuntos do transito no município, onde ficou
marcado uma audiência pública com autoridades afim de concretizar a

Av: Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

população, tendo em vista o grande índice de acidentes, comparado com o
número de acidentes que ocorrem em Redenção. Fala que solicitou ao Prefeito
que fosse implantado lombadas em lugares estratégicos visando diminuir o
número de acidentes. Discorre sobre a estrada vicinal que dar acesso ao
Santo António, Mata Azul, Santa Maria e Travessão e diz que nessa estrada
tem três pontes localizado próximo a propriedade do senhor Oliveira e do
senhor Zé da Serra que está precisando urgentemente de recuperação, bem
como a recuperação das estradas vicinais, pois a safra está iniciando e a
população precisa transportar suas safras. Diz que tem consciência que o
município tem mais de três mil quilómetros de estradas vicinais para serem
recuperadas e como o Executivo falou nessa tribuna o mês passado o INCRA
não está recuperando as estradas de sua responsabilidade, o que
sobrecarrega a Prefeitura. O próximo afazer uso da palavra é o vereador
António Luiz, que cumprimenta a todos e comenta sobre as estradas vicinais
e diz que as estradas é uma das principais demandas do município por quando
temos boas estradas facilita todas as áreas e que percebe que o Poder
Executivo se empenha no entanto não é o suficiente e sabe que a participação
do INCRA não tem acontecido nos últimos quatro anos e tudo tem sido feito
com recursos do município através de alguns convénios que os vereadores
tem conseguido através do Deputado Federal Zequinha Marinho e também
agora temos conseguido o apoio da Deputada Julia Marinho. Pede ao Poder
Executivo que veja com carinho essa questão das estradas e agradece pelo
que foi realizado em recuperação de estrada na região da Ametista, São Brás
e próximo ao Bom Jesus. Discorre sobre a viagem dos vereadores a Brasília
em busca de recursos para o município e cita algumas das solicitações feitas
aos Deputados. Diz que na Vila Ametista está sendo concluído a construção
de uma escola padrão e com certeza irá proporcionar uma boa qualidade de
ensino as crianças da vila e agradece ao Poder Executivo por ter se
empenhado para que essa obra tenha saído, bem como a construção do Caís
e parabeniza a empresa pelo belo trabalho que está sendo realizado. Dando
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continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo Pires, que
faz os cumprimentos de rotina e diz que no passado tinha prazer de chegar
nessa tribuna e falar do Prefeito, mais hoje infelizmente hoje é diferente. Fala
que quando o Executivo fosse realizar uma obra deveria colocar o vereador
da região pra acompanhar a obra, como é feito com os colegas vereadores
António Luiz, Nonato Alves e Raimundo Sarafim e diz que não são só esses
vereadores que o Executivo precisa não, todos são vereadores representantes
do município. Fala que a maior região produtora de abacaxi é a Juassama que
é sua região, ficou três anos sem ser recuperada, deixando assim os
vereadores mal vistos pela população e cita outras ocasiões em que o
Executivo demorou muito para realizar o trabalho o que acaba prejudicando
os vereadores. Diz que o Executivo comenta que não faz estrada na região do
colega vereador Lázaro porque o vereador não deixa, usando de mentiras.
Fala que quando o Prefeito vem atender a demanda deum vereador já deixou
ele mal com a população devido à demora de atende-lo e por isso que irá sair
da política, pois não consegue está ao lado de um problema sem poder
resolver e espera que um dia entre um Prefeito para moralizar a política de
Floresta do Araguaia ai poderá voltar pra política novamente. Diz que senhor
Josué que está filmando talvez para mostrar para o Prefeito. O próximo a suar
a palavra é o vereador Raimundo Sarafim, que cumprimenta a todos e diz
que a questão da estrada vicinal do senhor Zé da Serra as maquinas que iam
fazer a recuperação estavam quebradas e nesta semana arrumou a
retroescavadeira mais a caçamba ainda está quebrada e quanto a ponte a
madeira já está tirada. Diz que Prefeitura é muito difícil, no entanto devagar
vamos resolvendo as questões pendentes. Fala que todos os vereadores
depende do Prefeito e que vereadores é pra cobrar, porem o que é atendido é
muito pouco. Em seguida faz uso da palavra p vereador Nonato Alves, que
cumprimenta a todos e diz que a principal preocupação dos vereadores é a
questão de estradas e pontes, visto que a principal fonte de renda do município
é a produção de abacaxi e os produtores tem dificuldade de escoar suas
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produções. Comenta sobre o discurso do colega vereador Dorisvaldo e diz que
não tira sua razão. Fala que não pode reclamar do Executivo por uma parte
pois todas suas indicações foram atendidas e incentiva do colega vereador a
conversar pessoalmente com o Prefeito sobre suas queijas. Fala que no início
de novembro esteve a Brasília juntamente com os demais vereadores, onde
estiveram no Banco Central do Brasil reivindicando a agencia bancaria no
município para facilitar a vida dos munícipes que são penalizados com a
situação em que se encontra e infelizmente fomos informados que pelos
próximos dois anos o que poderá ser feito é colocar o Banco Postal em alguns
comércios. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual
faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre as estradas vicinais e diz que
recentemente o Prefeito fez alguns trabalhos em recuperação de estrada e
que ficou surpreso pois o Prefeito disse que nunca arrumou as estradas da
região do Tabuleiro porque ele não tinha deixado o que lhe deixou um tanto
intrigado, pois como é que um vereador irá impedir o Prefeito de realizar
alguma obra. Diz que conversou com o Prefeito e ele realmente confirmou que
disse isso. Diz que sempre apoiou o Executivo na que fosse beneficiar a
população e que teve apenas dois projetos que veio pra essa Casa que não
teve o seu apoio que foi o plano de carreira do magistério público e um projeto
de abertura de credito. Fala que não concorda com esse de politicagem e
acredita que isso não é bom pra o Executivo. Discorre sobreo Orçamento para
2016 e diz que deu entrada nessa Casa ontem com 55.000.000,00(cinquenta
e cinco milhões de reais) e diz que o recurso do gabinete do Prefeito é maior
do que da secretaria de agricultura e fala que não podermos aprovar esse
orçamento sem fazer uma audiência publica para que a população tenha o
real conhecimento do recurso do município. Comenta sobre as estradas
vicinais e diz que o INCRA não está mandado dinheiro para fazer recuperação
das estradas de sua responsabilidade mais o município recebeu maquinas do
Ministério Agrário, para manter as estradas do assentamentos em boas
condições de trafegabilidade. Em seguida faz uso da palavra o vereador
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Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e pede a todos para fazerem
um minuto de silencia em memória do senhor António do supermercado Pague
Menos, visto que é uma pessoa admirável. Diz que fica triste em saber o
recurso que o município tem e está passando por tantas dificuldades. Fala que
o município dispensou vários recursos essenciais por exemplo duas DBS e a
SAMU alegando falta de recurso para mante-los e isso é um absurdo. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 40 (dez horas e quarenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 26 de novembro 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
Câmara Municipal, Vereador, j&a^?- Raimundo Nonato Alves dos
Santos x 1°. Secretário, Vereador José Maria Lima Magalhães
—^^ J . Presidente, Vereador Lázaro Purcino da Silva,
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