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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE SETEMBRO
DE 2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 22 de setembro 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 (116:,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. Em seguida é feito a leitura das emendas
modificativas n° 001 a 006 apresentadas ao projeto de lei n° 300/12, que
dispõe sobre o serviço funerário do município de Floresta do Araguaia,
sendo todas colocadas em discussão e votação e Aprovadas por
unanimidade. Leitura do parecer da comissão de legislação, justiça e
redação apresentado ao projeto de lei n° 300/12, que dispõe sobre o
serviço funerário do município de Floresta do Araguaia, sendo colocado
em discussão e votação e Aprovada por unanimidade. Leitura do
parecer da comissão de obras serviços públicos e outras atividades
apresentado ao projeto de lei n° 300/12, que dispõe sobre o serviço
funerário do município de Floresta do Araguaia, a qual foi colocado em
discussão e votação e Aprovada por unanimidade. Leitura da indicação
n° 025/15, de autoria dos vereadores José Maria Lima Magalhães,
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Raimundo Sarafim e Arly Manoel, sendo a mesma posto em discussão e
votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador António Luiz o qual cumprimenta a todos e manifesta
satisfação por ser um representante do município. Diz que as vezes
enfrenta dificuldades como parlamentar e que todos são conhecedores
do momento de dificuldades que o País está passando e vem afetado aos
poucos os Estados e municípios. Fala que na quarta-feira da semana
passada o Gestor, juntamente com a Administração fez uma reunião onde
foi apresentado uma dificuldade que os municípios estão enfrentando com
a questão do corte no repasse dos municípios e parabeniza o Gestor pela
iniciativa de está informando a população da situação. Fala que situação
do País como todos sabem e não está bem e tudo indica que irá ficar
ainda pior, porém não é bom isso que irá desaminar em procurar fazer o
melhor para a população e que como representantes da sociedade temos
uma responsabilidade com o povo. Manifesta satisfação pelo trabalho
prestado pela administração e cita alguns trabalhos em recuperação de
estradas vicinais que foram realizados recentemente. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa o qual faz os cumprimentos
de rotina e fala que esteve em Belém na semana passada juntamente
com os colegas vereadores José Maria Magalhães e Raimundo Nonato e
na oportunidade esteve em uma sessão na Assembleia Legislativa onde
estava sendo discutindo alguns repasses da saúde que estão sendo
cortados, Diz que vários órgãos públicos importantes como o Correios,
INSS estão em crise por causa da crise. Fala que no município também
teve uma reunião onde o Gestor passou as dificuldades financeiras, como
o FPM que teve um corte de 38% do Governo Federal, bem como o SMS
entre outros repasses que tiveram cortes o que piora onde já não está
bom. Diz que fica triste de saber que todos irão pagar uma conta que não
fizeram e que espera que o Brasil saia dessa situação. Faz uma indicação
verbal ao Presidente da Câmara, solicitando ao Gestor que proceda com
a recuperação de um pequeno trecho do asfalto da Avenida JK, bem
como a reabertura da rua 19 de abril. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos
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e discorre sobre a reunião que o Gestor fez com a população para falar
sobre as dificuldades e diz que realmente o Brasil está passando por uma
crise, pois os governantes não se unem, mais querem destruir as
lideranças e fala que nessa reunião eles não usaram com a verdade, pois
a três meses atrás estiveram em uma reunião coma Promotora em
Conceição, onde ela decretou que tinha que colocar no portal
transparência todos os funcionários do município e todos sabem que a
folha da educação está inchada com tantos funcionários contratados e até
o dia 26 de outubro tem que colocar todos os funcionários, suas funções
e salários no portal da transparência e o Executivo precisa demitir e
coloca a culpa na Presidente Dilma e não assume a responsabilidade. Diz
que quando o Executivo desviou quase dois milhões da saúde não fala
para a população, dinheiro que dava para comprar aparelho de raios-x,
aparelho de ultrassonografia, aparelho para desengasgar. Discorre sobre
o Orçamento do município e fala que o orçamento das três primeiras
Gestão somam 123.000.000,00 (cento e vinte e três milhões de reais) e
não tinha uma máquina e as estradas todo ano eram recuperadas e nos
seis anos dessa Gestão somam 216.000.000,00 (duzentos e dezesseis
milhões de reais) e tem várias maquinas, então acredita que deveriam ter
responsabilidade e trabalhar em prol da sociedade. Em seguida faz uso
da palavra o vereador Lázaro Purcino o qual cumprimenta a todos e fala
que no dia dez desse mês foi entregue em Goianésia do Pará dezessete
motos de emenda do Deputado Dirceu e agradece ao Deputado, pois das
dezessete motos entregue em Goianésia, três vieram para Floresta e três
associação do município foram beneficiadas com essas motos, a
associação Salobro, Associação do Pirosca e Associação de Moradores
da Vila Mendonça. Fala que foi entregue uma moto pra Conceição do
Araguaia, uma pra Redenção, uma pra Cumaru do Norte, uma pra Santa
Maria das Barreiras e para o município de Floresta foram três motos e diz
que essas motos irá ajudar muito no trabalho dos Presidentes dessas
associações. Comenta sobre o discursa o do colega vereador António
Luiz e diz que o colega vereador disse que várias estradas do município
estão sendo recuperadas e isso lhe deixa muito satisfeito, visto que as
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chuvas já estão começando e tem muitas estradas que estão em
péssimas condições de trafegabilidade, principalmente na região do
Tabuleiro e Piaçaba e pede ao Executivo e a secretaria de obras que olhe
com carinho para essas regiões. Fala que a ponte de ferro localizada na
estrada que vai para Conceição do Araguaia já era para estar pronta, pois
se começar a chover o aterro vai embora e não terá condições de trafegar.
Fala que o convénio do Estado tinha recurso para recuperação de ponte
e esse trabalho não foi realizado. Fala que o País está passando por um
momento difícil, tanto financeiro como político e quando se tem uma crise
isso reflete em todos os municípios. Discorre sobre a reunião que o
Executivo fez com a população onde mostrou a queda no repasse, porém
sabemos que todos ano no mês de setembro valor do repasse cai e diz
que não está fugindo da situação do País, porém quando o recurso está
alto o Gestor não chama os funcionários para aumentar o salário ou
melhorar as condições de trabalho. Diz que sonha com uma
administração transparente, com o recurso público aplicado
corretamente, pois com toda certeza a vida da população melhoraria.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Arly Manoel
o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre as estradas vicinais
e diz que está preocupado com a situação e que apesar de ser um pouco
tarde está sendo realizado alguns trabalhos em recuperação de estrada.
Diz que a estrada da Grota de Lama está sendo recuperando apesar do
trabalho ser de boa qualidade se não encascalhar o trabalho que está
sendo feito será em vão. Discorre sobre a reunião com o Gestor na
semana passada e diz que estava presente e que foi uma reunião muito
boa, porém discorda do Executivo quando se trata de demitir funcionário,
no entanto isso acontecerá apenas se não tiver como mante-los, porém
acredita que há outros meios. Diz que quando o País entra em crise todo
a população sofre os efeitos. Discorre sobre o impeachment da Dilma e
fala que não concorda com isso, pois se a população elegeu um candidato
pela democracia deve concluir seu mandato. Fala que os fraudes no País
acontece não é de agora e que a população não pode arcar com as
consequências disso. E não havendo mais nada a tratar o senhor
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Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 15 (onze e horas
e quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão
ordinária dia 23 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 confonrie vai
assinada por mim e pelos demais membros da Mesa Diretora dajcârnara
Municipal, Vereador, (̂ ^ .̂ Raimundo Nonato
Secretário, Vereador José Maria Magalhães
Presidente, Vereador António Luiz Moreira

2aiSecretária em exercício.
***********************************************************
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