
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE JUNHO
DE 2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de junho 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 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 Salmo (120:1,2) 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 e
votação dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação e
obras serviços públicos e outras atividades, apresentadas ao projeto de
lei n° 409/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, os quais foram
colocados em votação e aprovados por unanimidade. Leitura e
votação do parecer da comissão de legislação, justiça e redação,
apresentado ao projeto de lei n° 423/15, que declara de utilidade pública
o instituto mirim, o qual foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Leitura da resolução n° 003/15, que dispõe sobre a
composição da comissão representativa de recesso parlamentar da
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia. Leitura do requerimento n°
007/15, de autoria dos vereadores Lázaro Purcino, Geraldo Frederico e
Renato de Alencar, o qual foi colocado em votação e aprovado por
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unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Alécio Pessoa,
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as ruas do
município e diz que a população vem cobrando a recuperação dessas
vias. Fala que a demanda é grande e o município e o INCRA não está
recuperando toas as vias de sua responsabilidade o que deixa o
município sobrecarregado não conseguindo atender toda sua demanda.
Diz que irá fazer um requerimento para que a Prefeitura conclua os
trabalhos de recuperação das ruas do município, pois a época de fazer
estrada é agora no período do verão e que para conseguir manter as
estradas em boas condições de trafegabilidade é necessário fazer um
planejamento. Diz que está a coloca a disposição da população para
ajudar no que puder. Em seguida faz uso da palavra o vereador António
Luiz o qual cumprimenta a todos e manifesta satisfação por fazer parte
dessa Casa de Leis trabalhando em prol da população. Comenta sobre
a feira coberta e fala que a feira é o ponto de apoio do município e
precisa ser valorizada e pede ao Poder Executivo que providencie um
guarda na feira a fim de manter a boa ordem nesse local tão essencial a
população, e parabeniza o Executivo pela inicio da obra da reforma dos
banheiros da feira. Discorre sobre os garris e diz que o município tem
uma lei que rege a carga o horária de seis horas se for horário corrido,
só que os garris terminam seus serviço antes de vencer essa carga
horária e não tem o que fazer e que em sua opinião esses funcionários
deveriam serem liberados quando terminarem o serviço. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a
todos e discorre sobre a indicação feita no mês de março, pedindo
ondulações nas vias principais da cidade a fim de evitar acidentes, no
entanto essas até o presente momento essa indicação não foi atendida.
Em seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as dificuldades enfrentadas
pelo município, como falta de estradas e iluminação pública e que o
município tem recursos porém não é aplicado como deveria, então
percebe que o dinheiro público não está sendo aplicado com
responsabilidade. Diz que muitos munícipes estão transferindo seu título
Rua: 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

eleitoral, visto que não tem acesso ao município por falta de estradas e
pontes. Fala que a população em geral culpa os vereadores por essa
situação, no entanto o verdadeiro responsável é o Executivo, em vista
disso deixa sua indignação pela a situação que o município se encontra.
Dando continuidade a sessão faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo
"Boró" que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso
do colega vereador Alécio Pessoa e diz que concorda plenamente, pois
o município precisa de um bom planejamento de manutenção de
estradas para conseguir mante-las em boas condições de
trafegabilidade, pois o município depende disso para ter uma boa renda
com a escoação de abacaxi que é sua principal cultura. Comenta sobre
as estradas e diz que na região do Bom Jesus II está isolada por falta de
estradas, o que é lamentável e solicita ao Executivo providencias nesse
sentido e que transferir os títulos não irá resolver os problemas.
Agradece aos colegas vereadores por terem aprovado o projeto de lei o
qual foi uma indicação de sua para doar o telhado e madeiramento da
escola Chapada Vermelha, para uma pessoa que realmente precisa
desse material para ter um lar, bem como o projeto de lei que declara o
instituto mirim de utilidade pública. Comenta sobre a estrada vicinal da
Grota de Coco e diz que precisa ser recuperada o mais rápido possível.
O próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar o qual faz
os cumprimentos de rotina e fala que o vereador é parceiro da
sociedade e tem o real conhecimento de suas necessidades e tem a
obrigação de cobrar os seus direitos. Discorre sobre o Distrito de Bela
Vista e diz que as emendas feita no Orçamento destinadas ao Distrito
não estão sendo cumpridas e segundo informações nem o
conhecimento do Distrito no IBGE foi feito ainda, o que lhe deixa muito
triste. Discorre sobre as estradas vicinais e diz que é preciso planejar
para poder aplicar bem o dinheiro público. Fala que a estrada de São
Brás a Bela Vista tem dez anos que não é recuperada e isso é
inaceitável. Discorre sobre os trabalhadores da limpeza e fala depois
que esse pessoal termina seu serviço tem que ficar cumprindo horário
sem ter um local adequado o que é um descaso com esses
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trabalhadores, pois poderiam estar em casa cuidando dos sua família.
Fala que é uma vergonha o Bom Jesus II está insolado por falta de uma
ponte, sendo que o município tem um Orçamento anual de
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e o município não tem
nenhuma obra realizada com esse dinheiro. Fala que em todas as
Gestão de Floresta enfrentou dificuldades, porém o única Gestão que
tem maquinas sobrando é na do Prefeito Alsério, pois o Governo
Federal colocou maquinas no município, então não entende porque que
não faz o serviço que precisa ser feito. Dando continuidade a sessão faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos
e discorre sobre as estradas e diz que os trabalhos que são feitos em
recuperação de estradas são de péssimas qualidade e não duram seis
meses. Fala que o colega vereador Nonato Alves disse que o convénio
do Governo Estadual era para fazer três pontes de Floresta ao Gorgulho
e foi apenas bueiros, sendo que o recurso era mais de trezentos mil
reais e acredita que para fazer esses três bueiros não foi gasto nem
20.000,00 (vinte mil reais), bem como a estrada de Bela Vista que veio
uma emenda de 70.000,00 (setenta mil reais) para fazer os bueiros e foi
feito apenas alguns então pergunta aonde está o dinheiro. Faz aparte o
vereador Nonato Alves e diz que na cota do convénio da Secretaria de
Obras do Estado do Pará não está especificando o valor de 300.000,00
(trezentos mil reais) pra recuperação de ponte, está incluído no
Orçamento também a recuperação de 41 Km de estrada vicinal. Volta a
usar a palavra o vereador Geraldo Frederico e fala que está incluído as
três pontes e os bueiros na estrada da Bela Vista que não foram feitas.
Diz que mesmo estando no verão vários produtores de abacaxi perderão
suas safras por falta de estradas para escoar suas produções. Fala que
dentro desses seis anos de mandato a única obra feita com recursos
próprios foi o muro do cemitério, então pergunta pra onde está indo o
dinheiro e diz que é muito dinheiro em mãos de pessoas erradas que
não tem compromisso com a população de Floresta. ORDEM DO DIA.
Iniciando com a discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto
de lei n° 423/15-CMFA, que declara de utilidade pública o instituto mirim,
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o qual foi colocado em votação em primeiro turno artigo por artigo e
obtendo aprovação unânime. Discussão em primeiro turno artigo por
artigo o projeto de lei n° 409/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, o qual foi posto em votação em primeiro turno artigo por artigo e
sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 (dez
e horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 25 de agosto 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, ,bgÃ/f/- . Raimundo
Nonato Àlyes 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa Brasil,
l2a.Secretária.
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