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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE AGOSTO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 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 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 a segunda secretária que fizesse a leitura de
um trecho bíblico sendo lido Salmo (1:1) 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 do requerimento n°
008/15, de autoria dos vereadores Geraldo Frederico, Lázaro Purcino e
Renato de Alencar. O qual foi posto em votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador António Luiz, que faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre sua ausência na sessão
anterior e diz que não foi possível está na sessão porque estava sendo
realizado trabalhos de limpeza das ruas na Vila Ametista e estava
acompanhado os trabalhos. Manifesta satisfação pela sessão está sendo
transmitidas pela rádio, pois a população precisa ter o real conhecimento
dos trabalhos que são realizados. Agradece ao senhor Andrei Testa, pelo
empenho na obra na Vila Ametista da construção de uma escola padrão
que está quase sendo concluída a primeira fase da licitação. Fala que por,
está insatisfeito com algumas situações, as vezes fala de forma dura com
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o Executivo e talvez por isso está sendo chamado de vereador traíra, o
que lhe deixa contrariado, pois sempre foi companheiro do Executivo.
Agradece ao Executivo pela recuperação da estrada dos Gaúchos e diz
que está junto com o Gestor para somar para o melhor para a sociedade.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra é o vereador Nonato
Alves o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o plano
municipal de saneamento básico e diz que foi realizado várias reuniões
para se discutir esse projeto que será abrangerá tanto o município como
as vilas e decidira o futuro do município em saneamento básico para os
próximos anos, pois o município precisa se adequar a esse plano para
assim consegui mais recursos para esta finalidade e cita algumas metas
do referido plano. Diz que participou ativamente desses encontros, afim
de discutir esse plano e fala logo em seguida esse plano dará entrada na
Câmara e os Parlamentares precisam estar familiarizados com o projeto.
Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar o qual faz
os cumprimentos de rotina e fala que está à disposição para defender o
direito da sociedade e buscar melhorias para o município. Pede ao
Executivo que der mais atenção a região da Grota de areia no sentido de
proceder com a recuperação das estradas vicinais da região, bem como
acelerar a construção da ponte que dar acesso a região. Discorre sobre
a saúde e agradece aos funcionários pelo trabalho prestado a população
e diz que esses funcionários precisam ser valorizados e que vai está
lutando pelo direitos desses trabalhadores. Comenta sobre o Partido dos
Trabalhadores - PT e fala que admira muito esse partido, pois a sigla
partidária não tem culpa dos erros de seus associados. O próximo a usar
a palavra é o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta a todos e
diz que admira muito os funcionários da saúde pelo carinho e dedicação
com a qual exerce suas funções e que está Casa de Leis está toda
empenhada com o objetivo de melhorar suas condições de trabalho.
Discorre sobre o Partido dos Trabalhadores - PT e diz admira muito esse
Partido está completando dezesseis anos de mandato e não existe
nenhum partido no Mundo que tenha ficado tanto tempo no Governo pela
Democracia, porém muitos não se conforma. Fala que infelizmente o
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

Brasil está enfrentando uma crise, que em comparação com outros
Países é apenas uma pequena crise. Fala que tem orgulho de seu
trabalho nesta Casa de Leis, pois nunca deixou de aprovar um projeto que
bom para a sociedade, diferente do que estão fazendo Plenário Federal
com a Presidente Dilma, visto que estão rejeitando todos os projetos que
a Presidente envia para o Plenário Federal. Discorre sobre a questão do
raios-x e fala que sempre que uma pessoa precisa bater um raios-x leva
para outros municípios, porém Floresta tem que pagar para esses
municípios, então porque Floresta não compra seu próprio aparelho, visto
que o município tem até o funcionário concursado para trabalhar nesse
aparelho, então percebe que o que está faltando é responsabilidade e
compromisso com a população. Em seguida faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
ontem juntamente com o vereador Geraldo Frederico e Renato de Alencar
analisaram o orçamento do município desde de quando Floresta foi
Emancipada. Diz que na Gestão do José Francisco Barbosa o município
teve 23.000.000 (vinte e três milhões de reais), na Gestão do Dr.
Carlinhos foi de 30.000.000(trinta milhões de reais), na Gestão do Xis foi
60.000.000(sessenta milhões de reais) e nos sente anos da Gestão do
Prefeito Alsério foi 216.542.847 (duzentos e dezesseis milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e quarenta e sente reais)
ou seja teve uma evolução muito grande, pois ele iniciou em 2009 com
quase 20.000.000(vinte milhões de reais) e em 20015 estamos com o
orçamento de 50.000.000 (cinquenta milhões de reais) e a Lei de
Diretrizes Orçamentaria para o próximo ano veio para esta Casa com
70.000.000 (cinquenta milhões de reais). Diz que durante os oito anos de
mandato do Prefeito Alsério ele irá administrar 280.000.000 (duzentos e
oitenta milhões de reais). Diz que sempre que critica é com base na
realidade e que nenhuma administração gosta de receber críticas mais o
papel desta Casa é fiscalizar e cobrar e exigir que a população tenha dias
melhores. Diz que é revoltante saber o recurso que o município tem e a
saúde está na situação que está. Diz que esteve em uma reunião com os
funcionários da saúde onde foi relatado que está faltando medicamentos
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básicos ao atendimento da população. Fala que sonha com uma
administração transparente onde o recurso público é aplicado para
beneficiar a população. Diz que o município não tem nenhuma obra
realizada com recursos próprios nem máquinas adquiridas e que o Gestor
não tem compromisso com a sociedade. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10:
15 (dez e horas e quinze minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 22 de setembro 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, JZlM>^ Raimundo
Nonato Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria Magalhães

Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa Brasil,
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