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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 |)|||GO||Í
DE 2015. ÁS 09:00 HS. . ^ Í ' : -

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de agosto 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 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
Salmo (40:1,2) 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 dos pareceres das comissões de legislação,
justiça e finanças e orçamentos, apresentadas ao projeto de lei n°
418/15, que dispõe sobre concessão de direito real de bem imóvel, os
quais foram colocados em discussão e votação e aprovados por
unanimidade. Leitura dos pareceres das comissões de legislação,
justiça e redação, obras serviços públicos e outras atividades
apresentadas ao projeto de lei n° 421/15, que dispõe sobre alienação de
bem imóvel, os quais foram colocadas em discussão e votação e
aprovados por unanimidade. Leitura dos pareceres das comissões de
legislação, justiça e redação, obras serviços públicos e outras atividades
apresentadas ao projeto de lei n° 422/15, que dispõe sobre alienação de
bem imóvel, os quais foram colocadas em votação e aprovado por
unanimidade. Leitura do parecer da comissão de finanças e
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orçamentos, apresentado ao projeto de lei n° 414/15, que;at>rej
especial ao orçamento vigente, o qual foi post
e obtendo aprovação unanime. Leitura do
finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de
altera a lei orçamentaria 2015, o qual foi posto emi discussão é~vòtaçãó
e obtendo aprovação unanime. Leitura do parecer da comissão;de
finanças e orçamentos, apresentado ao projeto de lei n° 416/15, que
abre crédito especial ao orçamento vigente, o qual foi posto em
discussão e votação e obtendo aprovação unanime. Leitura da
indicação n° 024/15, de autoria dos vereadores Renato de Alencar,
Lázaro Purcino e Geraldo Frederico, o qual foi colocado em discussão e
votação, sendo aprovada por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os cumprimentos de rotina e
fala que está iniciado os trabalhos com a Câmara nova, o que demorou
muito pra acontecer. Diz que no ano passado no mês de novembro
quase todos os vereadores desta Casa de Leis foram em Brasília em
busca de emendas parlamentares e hoje tem a satisfação de dizer a
população que conseguiram uma emenda de mais de 296.000,00
(duzentos e noventa e seis mil reais) para abastecimento de"agua das
Vila Tabuleiro e Piaçava e que essa emenda veio pela FUNASA e pede
Executivo que elabora o projeto o mais rápido possível. Diz que as
emendas parlamentares sempre demoram muito para serem liberados,
no entanto com a lei Positiva o governo é obrigado a liberar os recursos,
pois não podem passar de um ano para outro e isso irá facilitar as obras
em todo o Brasil. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que todos
os projetos que iam beneficiar a população teve o seu apoio e de seus
colegas de partido e alguns dizem que o gestor não está trabalhando
por que o Partido dos Trabalhadores não deixa. Fala que foi eleito para
dar apoio a sociedade de Floresta do Araguaia e que noventa por cento
dos políticos são corruptos. Fala que o Brasil é rico em várias áreas e
tem capacidade de ser um País de primeiro mundo, mais infelizmente a
corrupção não deixa. Discorre sobre a situação da falta do raios-x e diz
que em vez de pagar para esse exame ser feito em outro município o
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próprio município poderia comprar esse equipamento è quem p
isso é população. Comenta sobre a questão das; estradas•le^^çjjffjj
Executivo que veja com bons olhos essa questão, pòís aipoténcla1;|t(;)||
município é a produção de abacaxi. O próximo a fazer uso da palayray§||
o vereador Nonato Alves o qual faz oscumprimentoscie rotina e7
manifesta satisfação por está retornando os trabalhos legislativos.
Manifesta tristeza pela perca do António Marcos diretor do instituto mirim
e pede a todos para fazerem um minuto de silencio em sua
homenagem. Fala que por motivo de força maior não pode estar
presente na inauguração da Câmara e que ficou muito feliz com essa
obra. Diz que essa emenda parlamentar foi conseguida na legislatura
passado com a ajuda do atual vice-governador Zequinha Marinho e hoje
o prédio da Câmara é um sonho realizado. Discorre sobre as estradas
vicinais e diz que por várias vezes cobrou a recuperação da estrada
grão de ouro e no mês de julho essa recuperação começou a ser feita e
agradece ao Poder Executivo e a Secretaria de Obras pela parceria.
Agradece pela limpeza das ruas da Vila Mendonça e limpeza e
iluminação pública Bom Jesus I. Em seguida faz uso da palavra o
vereador Arly Manoel o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre a indicação do colega vereador Renato de Alencar e o parabeniza
o vereador pela atitude. Fala que em seu ponto de vista deveria ser
iluminado e colocar um guarda e acredita que fechar não seria viável
pois muitas pessoas utilizam a agua da represa para perfurar poços
artesianos e que espera que a indicação do nobre vereador seja
atendida o mais rápido possível. Discorre sobre as estradas vicinais e as
pontes que estão em péssimas condições de trafegabilidade,
principalmente na região da Grota de Coco que é uma estrada de
extrema importância para o município. Dando continuidade à sessão faz
da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de
rotina e manifesta satisfação pela sessão estar sendo transmitidas pela
rádio. Fala que o hospital Municipal precisa ter um guarda armando, pois
por várias vezes aconteceu dos funcionários serem agredidos i ou
danificarem o prédio do hospital e que irá entrar com uma indicação
solicitado esse serviço do Executivo e pede o apoio de todos os colegas
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vereadores. Discorre sobre seus trabalhos durante^ o^
recesso parlamentar. Fala que a popUliàçfe^ l̂Maí̂ ^srt̂ gg^^
apreensiva para resolver logo a questão se a vila ira-ficar no rriunicípjiôll
de floresta ou de Rio Maria e diz que seria muito mais viáyel;̂ sj;f|ic^s|e||
no município de Floresta, visto que a vila fica a apenas quatorze
quilómetros do município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta
satisfação pela a emenda parlamentar da agua para a região ido
vereador Lázaro Purcino. Agradece ao senhor Andrei Testa por j ter
recebido para resolver a liberação da emenda parlamentar para uma
fábrica de gelo e diz que o senhor Andrei garantiu que irá tomar as
providencias necessárias. Fala que o vereador conhece melhor a
necessidade do povo, pois que está mais próximo da população e seu
dever é levar essas necessidades para o Gestor por meio de Indicação.
Discorre sobre a saúde e fala que os funcionários dessa área são
desvalorizados, então precisamos providenciar que o plano de carreira
da saúde venha para esta casa o mais rápido possível para ser
aprovado e se coloca à disposição para ajudar no que for possível.
Comenta sobre a área do lago e diz que é uma área de lazer e deveria
ser ampliado, mais infelizmente se tornou uma areia de vandalismo,
então devemos tomar providencias, pois estamos perdendo vidas. E não
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 10: 55 (dez e horas e cinquenta e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27 de
agosto do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental, o senhor Presidente convida para fazer uso da palavra a
senhora Maria Nasaré, a qual cumprimenta a todos e fala que no ano
passado foi feito uma audiência pública, juntamente com a população e
as entidades para estudar o PPA e assim fazer algumas emendas,
porém até o presente momento não tivemos nenhuma resposta concreta
as emendas que trata das entidades. Fala que o senhor António Marcos
quando foi aposentado da polícia resolveu se dedicar as causas sociais
e então com muitas dificuldades fundou o instituto mirim.- Diz que
sempre que procurava informações quanto a situação da AME, era
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informada que primeiro seria resolvido a questão- do i
então agora fica a pergunta será que o falecimento do ;
Mirim terá continuidade? Fala que os vereadores não
instituto mirim acabar. Discorre sobre o lago e diz d,ue ;é um lqc|ll
importante para o município, porém precisar de cuidados, visto que é
casa de ninguém as pessoas fazem o que bem intendem. Diz que
ficaram muito felizes quando os vereadores chamaram para a audiência
publica e foram colocadas as emendas, porém não adiantou nada
colocar as emendas, pois elas não estão sendo cumpridas, então
pedimos uma resposta concreta e oficializada. Fala irá uma conferência
municipal de políticas públicas para as mulheres e o município já
recebeu esse documento para realizar a conferencia e até o momento
ninguém se pronunciou. Pede a vereador Piquena Vital correr atrás para
realizar essa conferencia, pois tem que partir do Gestor. Faz a parte o
vereador Geraldo Frederico e pede o apoio dos vereadores para cobrar
essas emendas que ainda não foram organizadas, cada que cada um
possa alcançar seus objetivos. 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,
Raimundo Nonato Mlyes 1o- Secretário, Vereador José Maria
Magalhães ..̂ -̂  \j|\, Vereadora Roseni Brito
Sousa j; Brasil, ^ÍÁJJ^M^. 2a.Secretária.
*********************************^
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