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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE NOVEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 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 a vereadora
ROSENI BRITO SOUSA , 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 (3:1,2) 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° 033/15, do vereador Nonato Alves, a qual foi colocada
em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Leitura do
requerimento n° 008/15 e 009/15, do vereador Lázaro Purcino, os quais foram
colocados em discussão e votação e obtendo aprovação unanime. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador Nonato Alves o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que na sessão anterior não pode estar presente,
visto que estava participando de um mutirão contra o mosquito da dengue,
fazendo uma coleta de lixo, bem como uma conscientização da população e
agradece a todos os professores da Vila Bom Jesus, os alunos, a enfermeira
Luzimar e o agente de endemias e agradece ao Prefeito pelo apoio com os
veículos para carregar o lixo. Diz que a coleta de lixo como todos sabem é de

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

responsabilidade e do Poder Público, porém a população pode contribuir
fazendo sua parte com o cuidado com seu lixo. Comenta sobre a indicação de
sua autoria solicitando do Executivo a disponibilização de um carro para fazer
a coleta de lixo na Vila Bom Jesus l uma vez por semana e lixeiras para serem,
distribuídas nas ruas e agradece aos colegas vereadores pelo apoio. Diz que
a população da Referida Vila está com um projeto de uma Praça ecológica,
cujo projeto visa a elaboração dessa praça apenas com matérias reciclados,
como garrafas e pneus. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro
Purcino, que cumprimenta a todos e diz que hoje entrou em contato com o
gabinete do Deputado Dirceu e foi informado que a emenda parlamentar de
um caminhão para a COOPELFA, foi licitado dia 12 de novembro e acredita
que em vinte dias esse caminhado chegue ao município. Agradece ao
Deputado Dirceu pela emenda de três motos que foi encaminhada para o
município, onde irá beneficiar três cooperativas. Diz que apesar de não ter o
apoio do Poder Executivo tem conseguido alguns benefícios para o município.
Fala que em seu primeiro ano de mandato foi em todas as associações afim
de ter conhecimento de suas necessidades e encaminhou essas demandas
ao Executivo por meio de indicações, no entanto nenhuma delas foi atendida.
Fala que o Executivo deixou o município completamente abandonado durante
esses três anos de mandato e só agora começou a executar algumas obras,
mais visando as próximas eleições, pois tem como objetivo eleger seu
sucessor. Fala que se o município tivesse um representante que realmente se
preocupasse com o bem estar da população não estaria na situação em que
se encontra. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o colega
vereador Nonato Alves pela iniciativa em prevenir a proliferação do mosquito
da dengue na Vila Bom Jesus l e diz que esse trabalho também será realizado
na Vila Ametista e que espera que essa ação seja feita também na sede do
município, bem como nas demais vilas. Discorre sobre o a criação do conselho
de transito no município e diz que teve uma reunião na segunda feira para
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discutir esse assunto e infelizmente não pode estar presente, pois havia feito
o compromisso de levar algumas pessoa a Redenção para fazer a doação de
sangue. Parabeniza a iniciativa do Sargento Mourão por essa iniciativa, no
entanto não é o suficiente para resolver o problema da cidade, visto que o
município tem o número de pessoas muito grande que não são habilitadas
para se depararem com uma lei desse porte e talvez isso irá prejudica 80% da
população e que acredita que o que ajudaria muito a resolver a situação seria
a conscientização da sociedade e a colocação de quebras molas nas ruas da
cidade. Fala que em sua opinião a criação desse conselho de transito apesar
de ser necessário irá criar um impasse muito grande com a sociedade. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual
cumprimenta a todos e diz que na sessão tem duas pessoas presentes que
estão com quatro dias que não tem energia elétrica em suas casas, devido a
um curto circuito nos fios. Fala que a Celpa deveria providenciar o mais rápido
possível a implantação da energia elétrica no Bairro JK, que é um setor novo
e que vem crescendo muito rápido. Comenta sobre a indicação de sua autoria
solicitando a recuperação de três pontes próximo a propriedade do senhor
Zeca da Serra e diz que o vereador Geraldo Frederico também já havia feito a
mesma indicação, visto que é uma preocupação muito grande de todos devido
ao início da safra de abacaxi. Discorre sobre o projeto de decreto legislativo
de sua autoria, o qual dispõe sobre denominação devias urbanas e diz que
pediu ao Presidente que deixasse para ser votado na próxima sessão e que
esse tipo de decreto é muito importante para a história do município. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre a criação do conselho municipal de
transito e diz que esse conselho é de extrema importância, no entanto acredita
que a colocação de quebra-molas ajudaria a diminuir o índice de acidentes.
Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que o conselho municipal de
transito tem como objetivo é a parte preventiva. Volta a fazer uso da palavra o
vereador Geraldo Frederico e diz que tem um projeto de decreto que está para
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entrar nessa Casa, o qual dispõe sobre o controle do uso do plenário e diz que
não concorda com alguns artigos do projeto, por exemplo a realização de
cultos religiosos e reuniões políticas, visto que a Câmara Municipal é a Casa
do povo e sugere fazer algumas mudanças no projeto. Comenta sobre o
Orçamento do município e diz que a verba do gabinete do Prefeito é maior do
que a verba da secretaria de agricultura, então ver isso como um abuso de
Poder. Fala que como parlamentares precisa fazer emendas modificativas no
Orçamento e também cobrar as que foram feitas o ano passado e não foram
aplicadas, pois o Executivo tem a obrigação de executar o que é aprovado
nessa Casa. Discorre sobre a educação e diz que as férias foram adiantadas
por falta de merenda escolar e isso é vergonhoso. O próximo a usar a palavra
é o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e discorre sobre
a saúde e diz que segundo as enfermeiras no hospital não tem nem mesmo
luvas para atender as pessoas, e isso é uma vergonha pra um município que
tem um Orçamento de quase 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Diz
que os vereadores e o Prefeito são representantes da população. Comenta
sobre a coleta de lixo e diz que as ruas da cidade estão cheias de lixo e que
com o Orçamento que o município tem deveria ser um cidade limpa e ter uma
boa infraestrutura. Diz que os vereadores do PT correm atrás de emendas
parlamentares, porem o Poder Executivo não se empenha por elas, porque
vem do Partido dos Trabalhadores e para consegue trazer essas emendas os
vereadores precisa trazer via SAGRI para não precisar passar pela Prefeitura
e não deveria ser assim, visto que essas emendas irá beneficiar a população
e não os vereadores. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência ao
Primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador José
Maria, cumprimenta a todos e discorre sobre o projeto de decreto, que dispõe
sobre a regularização do uso do plenário da Câmara Municipal e diz que que
na sessão anterior o colega vereador Irmão Renato falou que tem um projeto
nessa Casa que iria proibir falar o nome de Deus e diz que as vezes o vereador
usa a tribuna e não se expressa de forma clara e acaba deixando a população
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confusa. Diz que no projeto tem dois artigos que fala sobre cultos religiosos,
no entanto esse projeto nem mesmo deu entrada na Câmara foi apenas uma
proposta do assessor jurídico da Câmara e que cabe aos vereadores discutir
se entra ou não em tramitação. Diz que a ponte na região do senhor Zeca da
Serra já tem três indicações solicitando sua recuperação. Comenta sobre a
audiência publica no dia 15 de janeiro para se discutir a criação do conselho
municipal de transito e desde de já convida a todos para participarem. Faz a
parte o vereador Renato de Alencar e diz que no referido projeto no artigo 9°
proíbe a realização de cultos religiosos, então em seu ponto de visto está
proibido falar a palavra de Deus. Volta a fazer uso da palavra o vereador José
Maria e diz que esse projeto não entrou na Câmara é apenas uma proposta a
ser analisada. Faz a parte o vereador Arly Manoel e fala que o assessor
jurídico desta casa está cumprindo com sua obrigação de informar aos
vereadores o que é certo e o que é errado, porem os parlamentares são os
que irão decidir, se caso entra em pauta, visto que estamos debatendo um
assunto que não está em pauta. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e
fala que não concorda com as palavras do colega vereador Arly Manoel, visto
que ontem o colega vereador sugeriu para o Presidente da Câmara colocar o
referido projeto em votação e deixar o plenário decidir, pois o assessor jurídico
desta Casa sabe o que é certo e errado. Diz que não está para agradar nem
o Gestor e nem advogado e diz que o advogado desta Casa quando foi votar
o projeto do magistério público disse que não iria afetar a classe e no entanto
o projeto acabou com essa classe de trabalhadores e muitos dos
parlamentares desta casa seguiram o raciocínio do advogado e acredita que
muitos não tem coragem de assumir, mais estão muito arrependidos por terem
aprovados o referido projeto. Faz a parte o vereador Arly Manoel e diz que
ontem falou ao colegas vereadores que estavam debatendo o projeto de
decreto legislativo que dispõe sobre o uso do plenário falou que não adianta
ficar debatendo, pois quando há um empasse o melhor a fazer é colocar em
votação para o plenário decidir e fala que se votou no projeto do plano de
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carreira do magistério público foi com a consciência limpa. Volta a fazer uso
da palavra o vereador José Maria e comenta sobre o projeto do plano de
carreira do magistério público e diz foram apedrejados por terem aprovados
esse projeto, porem a classe desses trabalhadores juntamente com o SINTEP
deu entrada para derrubar o projeto que foi aprovado nessa Casa e perderam
a causa, mostrado assim que os parlamentares que aprovaram o projeto
estavam certos. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11: 20 (onze horas e vinte minutos),
e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 08 de dezembro
do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental, o senhor
Presidente concede a palavra ao senhor José Graciote, o qual cumprimenta
a todos e diz que o motivo de estar nessa Casa hoje são três pontes,
localizadas próximo a sua propriedade que esta fazendo dois anos que está
precisando ser recuperada e a desculpa que o Executivo dar é a falta de
madeira, porém essa desculpa não é válida visto que se pode fazer com outros
matérias disponíveis, como o ferro, cimento e pedras e em sua opinião é um
descaso muito grande. Diz que já houve pessoas que lhe ofereceu a madeira
necessária para fazer essa recuperação e pede aos parlamentares para
interceder a favor da população de sua região. Discorre sobre a saúde e fala
que tem quase trinta anos que conhece o hospital municipal sem ter uma
reforma, fizeram a reforma apenas da frente que é para mostrar e dizem que
foi reformado. Diz que na semana passada sua sobrinha deu entrada no
hospital com trabalho de parto e precisou ser deslocada para outro município,
visto que no hospital não tinha uma mesa de cirurgia adequada e que na
ambulância com capacidade para transportar três pessoas, foram oito. Diz que
os parlamentares não são culpados por essa situação, porem precisam tomar
alguma atitude para mudar a situação. Faz a parte o vereador Geraldo
Frederico e agradece a presença do senhor José Graciote na sessão e diz que
durante seus três anos de mandato fez várias indicações, no entanto nem uma
única delas foi atendida. Diz que nesse ano já havia feito uma indicação
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pedindo a recuperação dessas ponte a abriu espaço para o colega vereador
Alécio também fazer com o objetivo de reforçar o pedindo e que tem a
consciência tranquila que o seu papel de vereador está sendo feito. Faz a parte
o vereador Arly Manoel e agradece pela atitude do senhor José Graciote e diz
que está acontecendo não é por falta de empenho dos vereadores, visto que
só nessas pontes há três indicações feitas, solicitando sua recuperação. Faz
a parte o vereador Alécio Pessoa e parabeniza o senhor José Graciote por sua
sinceridade e preocupação com sua região e se coloca à disposição para
ajudar no que for necessário, bem como os demais vereadores que o
parabenizam e se colocam a disposição. 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, ^agjjĵ -- Raimundo
Nonato Alves dos Santos 1°. Secretário, Vereador José Maria Lima
Magalhães ___ ' ̂  Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa
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