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ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE NOVEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 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
ANTÓNIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS, 2° Secretário em exercício, em
seguida o senhor presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, o qual constatou a presença de nove 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 (121:1,2) 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 da indicação n° 034/15, do vereador Alécio Pessoa,
qual foi colocada em discussão e votação e aprovado por unanimidade.
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador Arly Manoel, que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre a viagem que os vereadores
fizeram a Brasília e devem ter comentado a respeito do Banco do Brasil, onde
foi solicitado que não rebaixasse a agencia do Banco do Brasil do município a
posto, visto que como agencia já está atendendo a demanda. Fala que
segundo o que entendeu o município não terá uma agencia tão fácil, pois o
município não ajudou a agencia a se desenvolver colocado as contas da
Prefeitura na agencia o que foi possível pois a Prefeitura fez um comodato em
2010 com a Caixa Económica Federal e a quebra desse contrato geraria uma
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multa de 700.000,00 (setecentos mil reais) e que não tem muito conhecimento
a respeito desse contrato e pede aos colegas vereadores que se tiveram
algum entendimento desse caso que se expresse. Discorre sobre o transito e
diz que Floresta é o município que mais tem acidentes ganha de Redenção
com a população bem maior e sempre estamos perdendo pessoas queridas
na morte por negligencia no trânsito. Fala que quando foi solicitar um aparelho
de raios-x ao senhor Hélio Franco o ano passado que na época era secretário
de saúde do Estado e o mesmo disse que esse aparelho não resolveria
questão do município, visto que não impediria das pessoas se acidentarem e
que deveria ser feito uma conscientização sobre o transito a população. Diz
que acredita que as autoridades do município deveriam chegar a um bom
senso e conscientizar a população sobre a situação que está o trânsito de
Floresta. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa o qual
faz os cumprimentos de rotina e agradece ao Presidente da Câmara Municipal
por manter as sessões transmitidas na rádio, pois essa é uma forma da
população conhecer melhor os trabalhos dos vereadores. Discorre sobre o
transito de Floresta parabeniza a iniciativa de dos jovens Odesvaldo e o
Jeferson que estão com uma iniciativa muito bonita, visto que estão
preocupados com a situação. Diz que esses jovens tiveram a iniciativa de
colocar placas de sinalização em algumas ruas da cidade. Agradece aos
colegas vereadores por terem aprovado a indicação de sua autoria pedido a
recuperação de três ponte localizadas entre a propriedade do senhor Oliveira
e do senhor Zé da Serra e mesmo sabendo que o Executivo tem conhecimento
dos problemas do município, temos de cobrar e mostrar assim a urgência em
resolver os problemas. Fala que fez o pedido da Praça da Bíblia pra Deputada
Julia Marinho em frente ao Bosque que é um local que poderá ser usado como
areia de lazer para a população. Comenta sobre a questão do transito do
município e diz que ficou marcado uma audiência pró dia 15 de janeiro com o
Detran e a Diretoria do Hospital Regional e autoridades do município afim de
concretizar a população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
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Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
viagem que fizeram a Brasília buscando recursos para o município e cita
algumas das solicitações que foram feitas. Comenta sobre uma emenda
parlamentar de 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais) que conseguiu
juntamente com o vereador Lázaro Purcino e Renato de Alencar para a Vila
Piaçaba e Vila Tabuleiro mais infelizmente o projeto que está sendo feito é
para beneficiar apenas uma vila e isso é um absurdo pois o recuso dar pra
beneficiar as duas vilas. Diz que a mídia hoje em toda parte fala mal do Partido
dos Trabalhadores -PT, mais não falam dos benefícios que o PT trouxe para
o município. Diz que o Governo do Partido dos Trabalhadores -PT deu
oportunidade para muitas pessoas cursarem nível superior e que observando
a sociedade percebe que a vida das pessoas melhorou bastante. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar, que
faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a necessidade do município de
um aparelho de raios-x e que realmente esse aparelho não resolve a questão
dos acidentes, porem a essencial. Fala que se o Executivo fizesse quebra
molas e sinalizasse corretamente as ruas, o índice de acidentes diminuiria
bastante. Diz que enquanto não entrar um Prefeito que esqueça sigla
partidária e busque apoio de todos os partidos esse município não terá bom
êxito. Comenta sobre o Projeto de Resolução que possivelmente irá entrar
nessa Casa que dispõe sobre a regularização do uso do plenário de fala que
não concorda com alguns artigos do projeto, por exemplo a proibição de
reuniões políticas e de cultos religiosos, pois está Casa é da sociedade. O
próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o projeto de resolução que dispõe
sobre o uso do plenário e fala que concorda com o vereador Renato de
Alencar, pois o nome de Deus é cabível em qualquer lugar e parabeniza o
vereador Ismael que fez o projeto para ser lido um trecho da Bíblia no início
de toda sessão. Diz que cada vereador tem como objetivo o melhor para o
município, porem as vezes não conseguimos alcançar os desejos da
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sociedade, devido a vários fatores que não depende dos parlamentares. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 55 (dez horas e cinquenta e cinco minutos), e convoca
os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 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, <fétM^ Raimundo Nonato
Alves dos Santos 1°. Secretário, Vereador José Maria Lima Magalhães

s

Presidente, Vereador António Luiz Moreira dos Santos,
em

exercco. *************yi********************************'s****************************
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