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ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE FEVEREIRO DE
2016. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de fevereiro de 2016, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência da
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador RENATO
PEREIRA DE ALENCAR 1° Secretário e a vereadora ANTÓNIO LUIZ
MORREIRA DOS SANTOS, 2° Secretário, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de oito 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 ao segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico
sendo lido Salmo (135:3) 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. Em seguida é feito a leitura da indicação n° 001/15 e
002/15, dos vereadores António Luiz e Raimundo Nonato Alves, sendo
ambas colocadas em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de Alencar,
o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que os vereadores
constantemente estão recebendo cobranças, visto que o município está
passando por dificuldades em várias áreas e não é por falta de recursos,
porque recursos tem o que falta é responsabilidade por parte do Executivo.
Discorre sobre a audiência publica realizado pelo Executivo e fala que foi
apenas uma reunião sem fundamento, pois não houve nenhum
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esclarecimento. O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz,
que cumprimenta a todos e diz que faz seu trabalho como parlamentar
desse Casa com muito amor e carinho mesmo enfrentando dificuldades.
Diz que está Casa entra em recesso, porem os vereador não param
durante o recesso. Agradece ao Executivo pelos trabalhos que estão sendo
realizados em recuperação de estrada vicinal e fala que as estradas é o
eixo principal do município. Discorre sobre as indicações de sua autoria
solicitando recuperação de uma ponte e a substituição de uma ponte de
madeira por bueiro, visto que em nossos dias está muito difícil conseguir
madeira e cita alguns trabalhos que foram realizados dessa forma e deram
certo. Pede desculpas aos funcionários da saúde por não ter participado
da reunião que foi realizada para discutira a questão do plano de carreira
e ficou feliz por terem entrado em acordo com o Gestor. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico,
o qual cumprimenta a todos e diz que é uma vergonha o município está a
três anos sofrendo por falta de um aparelho de raios-x, sendo que foi ganho
esse aparelho e o município não se empenhou para buscar e acabou
perdendo para outra cidade. Diz que as eleições estão se aproximando e
pede a população para analisarem bem antes de depositarem seus votos
na urna. Em seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual
cumprimenta a todos e fala que em sua região há várias pontes que estão
em péssimas condições de trafegabilidade e visto que o Executivo não
tomou providencias a população da região se reuniu e fez a recuperação
de uma ponte e sabe que essa responsabilidade não é da população, mais
sim do Executivo. Sugere que seja feito um projeto de lei nessa Casa que
obriga o Gestor a se responsabilizar caso alguém venha a ter prejuízos por
falta de pontes e estradas vicinais. Discorre sobre a situação precária da
saúde e fala que teremos que abrir uma Comissão Parlamentar de
Inquérito-CPI para investigar pra está indo o recurso. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e
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comenta sobre as dificuldades que o município vem enfrentando em
questão de recuperação de pontes e fala que tem consciência da
dificuldade que é conseguir madeira, então acredita que a melhor opção
seria mesmo substituir as pontes por bueiros. Discorre sobre a questão do
aparelho de raios-x e fala que todos os vereadores tem se empenhado para
conseguir esse aparelho. Comenta sobre uma sessão itinerante da
Assembleia Legislativa que houve nessa Casa no final do ano passado e
fala que nessa ocasião cinco Deputados prometeu esse aparelho e até o
presente momento o município não tem o raios-x e diz que não acredita
mais em promessas e percebe que o melhor a ser feito é o município
comprar esse aparelho com recursos próprios. Comenta sobre as
indicações do colega vereador António Luiz solicitando a recuperação da
ponte sobre o Rio Tabocão e diz que nesse final de semana será feito um
mutirão para proceder com a recuperação dessa ponte e agradece a
senhora Edna Maria secretária de obras pela colaboração. Em seguida o
senhor Presidente passa a Presidência para o 1° Secretario pois é o
próximo a fazer uso da Palavra. O vereador Alécio Pessoa faz os
cumprimentos de rotina e comenta sobre a questão do aparelho do raios-
x e diz que em 2013 o vereador Dorisvaldo fez um oficio solicitado um
aparelho de rios-x para o município e daí em diante houve inúmeras
cobranças desse aparelho, então em 2014 a SESPA empenhou esse
aparelho que já tinha sido licitado foi licitado, então o secretário de saúde
do Estado lhe entregou a documentação para o município ir buscar, que foi
entrega ao secretário de saúde do município, no entanto pela demora em
busca-lo acabamos perdendo para outro município. Diz que se chegar
aparelho de raios-x prometido pelos Deputados, cada posto de saúde terá
um aparelho desse. Comenta sobre o Banco Bradesco e agradece o Banco
pela parceria com o município que facilitou muito a vida da população
nesse sentido. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 11: 20 (onze e horas e vinte
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minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 24
de fevereiro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor Presidente convida o senhor Delvani Balbino, para
fazer uso da palavra o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a
Administração Pública do município de Floresta do Araguaia e diz que na
época que era Gestor havia muita dificuldades para fazer recuperação de
estrada, pois tínhamos que alugar as maquinas e comprar o Petróleo. Fala
que hoje se senti orgulhoso dos trabalhos que foram realizados em sua
gestão. Diz que os trabalhos que beneficiam a população teriam que ter
continuidade. E para constar eu vereador Renato Pereira de Alencar, 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 -̂̂ y^ í̂̂ , Renato Pereira de^AJencar 1°
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereador António Luiz Moreira,
Secretário.
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