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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 10 DE DEZEMBRO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 10 de dezembro 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 de dez 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 (24:1-4) 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 do projeto de lei complementar n° 055/15, que
dispõe sobre alteração do art. 19 e 20 da Lei Complementar n° 036/13,
sendo o mesmo encaminhado para a comissão de legislação, justiça e
redação. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador Geraldo
Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
situação precárias das pontes no município e diz que as duas pontes
localizadas na região próximo a propriedade do senhor Zeca da Serra já
foi feita três indicações solicitado a recuperação dessas pontes e até o
presente momento não foram atendidos. Fala que o papel do vereador está
sendo feito que é cobrar ao Executivo providencias para resolver os
problemas da população. Comenta sobre o orçamento e diz que o recurso
do município é muito e não tem nem se quer uma obra no município que
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foi realizada com recursos próprios. Diz que a Saúde e a Educação
também anda de mal a pior. Comenta sobre o projeto para a criação do
conselho das escolas e diz que esteve na reunião na Vila Bela Vista e que
o professor já não tem direito de nada e no projeto está pedindo que duas
crianças acima de nove anos então pergunta se uma criança de nove anos
está habilitado a julgar os atos de um professor e fala que não concorda
com isso, pois na Constituição Federal um adolescente só pode trabalhar
depois dos dezoitos anos e para julgar um professor pode. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar, que faz os
cumprimentos de rotina e diz que os parlamentares desta Casa de Leis não
pode errar, pois a sociedade com certeza irá pagar o preço pelos seus
erros. Diz que o erro não pode haver em uma casa de leis e sempre pede
a Deus para nunca se deixar corromper. Diz que talvez não seriamos
capazes de pegar uma arma e matar alguém, mais se deixamos de cumprir
com o nosso dever e deixar acontecer coisas erras na Administração
estamos indiretamente tirando a vida das pessoas, por não ter uma saúde
de qualidade e consequentemente podendo vir a óbito, como já aconteceu
com uma criança que morreu engasgado por falta de um aparelho para
desengasgar que custa em média 9.000,00 (nove mil reais). Diz que se nos
calamos diante das negligencias estamos sendo cúmplices. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, que
cumprimenta a todos e comenta sobre os decretos legislativos de sua
autoria que será votado na ordem do dia e diz que acha muito importante
eternizar de alguma forma a histórias dos pioneiros do município e uma
forma que encontramos é colocar o nome das ruas com o nome dessas
pessoas e cita o nome de outras famílias que também já foram
homenageadas dessa forma. Comenta sobre as dificuldades que o Brasil
vem enfrentando, principalmente na área da saúde e diz que o Hospital
Regional de Redenção que salva tantas vidas na região está em greve, um
hospital que não dar conta de sua demanda e com certeza com essa greve
a demanda irá aumentar. Em seguida faz uso da palavra o vereador
António Luiz, que cumprimenta a todos e diz que sempre procura fazer o
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melhor possível para beneficiar a população e o município, porem hoje o
País se encontra em uma situação difícil e acaba afetando os municípios.
Parabeniza aos colegas vereadores Alécio e José Maria que estão se
empenhando bastante na areia da saúde. Diz que ao ser eleito assumiu o
compromisso de sempre procurar fazer o melhor para a população e
sempre tem se esforçado em cumprir seu compromisso, mais infelizmente
nas vezes não consegue. Discorre sobre o Orçamento e diz que ao avalia-
lo, chegamos à conclusão que seria necessária fazer algumas emendas
modificativas. Fala que está Casa de Leis está sempre unida em prol da
sociedade. O próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a votação de dois
projetos de decreto legislativos mudando o nome de ruas homenageando
o senhor Cirineu Fernandes de Lima e Pedro Ribeiro da Silva e diz que é
merecido, pois sabe que essas famílias passou por muitas necessidades.
Diz que todos os vereadores estão preocupados com a situação em que
se encontra o município, bem como a situação do Brasil e que em sua
opinião a situação está desse jeito porque os governantes não respeitam
o dinheiro público e não tem compromisso com a população. Fala que veio
de uma família muito humilde e sempre foi honesto em todas as coisas.
Diz que a população do Bom Jesus II lhe procurou, pedindo ajuda para
construir uma ponte visto que estão isolados há bastante tempo por falta
dessa ponte. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves, que cumprimenta a todos e parabeniza as famílias que
estão sendo homenageadas hoje nesta Casa. Fala que será breve em
suas palavras devido a muita matéria que há para ser deliberada na ordem
do dia. Em seguida faz uso da palavra o vereador Arly Manoel, que faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza o vereador Alécio Pessoa pela
autoria dos decretos legislativos e diz que é muito importante eternizar
esses desbravadores como parte da história do município. Fala que o
senhor Pedro Ribeiro juntamente com sua família trabalhavam na
fabricação de adobos crus, pois nessa época não existiam cerâmicas no
município. Fala que infelizmente não teve o prazer de conhecer o senhor
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Cirineu Fernandes, porem preza muito essa família que contribui muito pra
o progresso dessa cidade. Pede aos colegas vereadores que façam mais
desses decretos, visto que há várias ruas e órgãos públicos sem nome.
Diz que como parlamentar dessa Casa se sente despeitado pelo Executivo,
visto que o Executivo quando se trata cumprir os decretos legislativos que
essa Casa aprova, sendo que quando um decreto é aprovado o Executivo
tem quinze dias para cumpri-lo e cita vários que não foram cumpridos. Faz
a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que o Regimento Interno rege que
o Executivo tem quinze dias para sancionar esses decretos e se não acatar
a poderá ser formada uma Comissão Parlamentar Processante e cassar o
mandato do Prefeito por improbidade administrativa por desrespeito a esta
Casa e diz que esses decretos não estão sendo acatado por falha dessa
Casa que tem total autoridade para fazer o Executivo cumprir a lei. Volta a
fazer uso da palavra o vereador Arly Manoel e diz que realmente é uma
falha muito grande por parte dos parlamentares. Faz a parte o vereador
Geraldo Frederico e diz que o colega vereador Arly Manoel tem seu total
apoio pra criar a Comissão Parlamentar Processante. Parabeniza o
Presidente desta Casa pelo ótimo trabalho realizado. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Dorisvaldo Pires, o qual faz os cumprimentos
de rotina e manifesta satisfação pela votação dos decretos legislativos,
visto que acha muito importante fazer das pessoas que foram
desbravadores de Floresta parte de sua história. Diz que se o município
faz bem ou mal os responsáveis são os governantes. Fala que a saúde
tem recurso o suficiente para atender a demanda da população, no entanto
está em situação precária, por exemplo o hospital não tem, um aparelho
de raios-x que custa em média de 100.000,00 (cem mil reais) e municípios
com o repasse bem menor do que o nosso está atendendo a nossa
demanda. Pede ao senhor Josué que está filmando a sessão mostre essa
filmagem para o senhor Prefeito. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei n° 454/15, que
estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2016, sendo o
mesmo posto em votação em segundo de forma global do artigo 1° ao 12°
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e obtendo aprovação unanime. Discussão em segundo turno de forma
global o projeto de lei n° 455/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo posto 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° 456/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto 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° 457/15,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto 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° 458/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo
o mesmo posto 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° 459/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo posto 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° 460/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto 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° 461/15,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto 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° 462/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo
o mesmo posto 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° 463/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo posto 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° 464/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto em votação em segundo
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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° 465/15,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto 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° 466/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo
o mesmo posto 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° 467/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo posto 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° 468/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto em votação em segundo
turno de forma global do artigo 1° ao 9° e obtendo aprovação unanime.
Discussão e votação única secreta do projeto de decreto legislativo n°
002/15, que dispõe sobre denominação de vias urbanas, o qual foi
colocado em votação e sendo aprovado por 10 fotos a favor e 01 em
branco. Discussão e votação única secreta do projeto de decreto
legislativo n° 003/15, que dispõe sobre denominação de vias urbanas, o
qual foi colocado em votação e sendo 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 11 de dezembro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido a prazo regimental o senhor
Presidente convida o Pastor Benedito Alves da Silva, o qual faz os
cumprimentos de rotina e parabeniza e agradece ao vereador Alécio
Pessoa e os demais vereadores pela aprovação dos decretos legislativos
que dispõe sobre denominação de vias urbanas e cita outros decretos que
homenageados dessa forma. Diz que o senhor Cirineu Fernandes de Lima
foi o fundador da Igreja SIAD SETA/PAMT em Floresta do Araguaia, onde
começou a pregar o evangelho e hoje tem 16 templos e mais de 1500
crentes, várias casas pastorais então foi um trabalho que cresceu e diz que
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essa homenagem é mais do que merecido. O senhor Presidente convida
para fazer uso da palavra o senhor Alvino Fernandes, o qual faz os
cumprimentos de rotina e manifesta satisfação pela aprovação do decreto
legislativo que trocou o nome da avenida Independia para Cirineu
Fernandes de Lima, pois é um sonho de muito tempo que está realizado.
Diz que desde de 1997 que é funcionário desta Casa de leis e sempre
sonhou em ter um logradouro com o nome de seu pai. Fala que a família
Fernandes de Lima agradece aos vereadores que proporcionaram essa
alegria a família. Em seguida a senhor Presidente convida para fazer uso
da palavra o senhor Getúlio, que cumprimenta a todos e agradece ao
vereador Alécio Pessoa e os demais vereadores pelo empenho na
aprovação do projeto de decreto legislativo. E para constar eu vereador
Raimundo Nonato Alves dos Santos, 1° Secretário lavrei e assino a
presente Ata, que se achada conforme vai assinatfsTpor mim e pelos
demais membros da Mesa Diretora da Câmara P^lunicipaJ, Vereador,
Sĵ fs/1 ,,. Raimundo Nonato Alves dos Samos 1°.vSecretário,
Vereador José Maria Lima Magalhães ^^\\,
Vereadora Roseni —Bffí V"" Sousa
' 'Wi ****************************************************
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