
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 3a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE SETEMBRO DE 2015.
ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 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 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 Provérbios (18:, 10)
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 dos projetos
de lei n° 424/15, 425/15, 426/15, 427/15, 428/15, 429/15, 430/15, 431/15,
432/15, 433/15, 434/15, 435/15, 436/15 e 437/15, sendo todos encaminhado
para a comissão de legislação, justiça e redação e comissão de obras serviços
públicos e outras atividades. Leitura da indicação n° 026/15, de autoria dos
vereadores Geraldo Frederico, Lázaro Purcino e Renato de Alencar, sendo a
mesma posto em discussão e votação e obtendo aprovação unânime.
Indicação n° 027/15, de autoria dos vereadores António Luiz e Nonato Alves,
sendo a mesma colocada em discussão e votação e obtendo aprovação
unânime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de Alencar o qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação pelos trabalhos prestado a
população e se coloca a disposição para ajudar no que for possível. Dando
continuidade a sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico o qual
faz os cumprimentos de rotina e diz que ontem o irmão Marquinhos sofreu um
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acidente, caiu do telhado da Igreja e em vista da situação foi ao hospital
municipal chamar a ambulância e foi informado que no hospital tinha a
ambulância porem faltava o motorista, então foi a delegacia e também não tinha
ninguém, foi então que arrumou outro veículo e solicitou que uma enfermeira
fosse para presta os primeiros socorros e mais uma vez foi lhe dito que não
tinha ninguém de plantão para esse serviço. Diz que ficou mais de duas horas
esperando vaga para encaminha-lo para um hospital particular visto que não
conseguiu vaga no Regional de Redenção. Fala que ficou muito revoltado com
essa situação e que os vereadores precisam unir forças pelo bem de Floresta.
Faz a parte a vereadora Roseni Brito e diz que conseguiu uma vaga para ele
no Regional e que também já passou por essa mesma situação, na estrada do
Bambu encontrou duas pessoas acidentadas com fraturas expostas, solicitou
uma ambulância e não foi nenhuma enfermeira junto. Faz a parte o vereador
Arly Manoel e fala que passou por uma situação similar e em sua opinião falta
bom senso de alguns funcionários do hospital, pois ficam no celular e não faz
conta dos doentes que chegam precisando de um atendimento rápido. Faz a
parte o vereador José Maria e pergunta se tinha ambulância no hospital. Volta
a usar a palavra o vereador Geraldo Frederico e diz que tinha mais faltava o
motorista. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino o
qual cumprimenta a todos e fala que a Lei de Diretrizes Orçamentaria que
chegou a esta Casa e encaminhada a sua Comissão está longe da realidade
pois veio com um aumento de 40% e como todos sabem o País está
enfrentando uma crise e que em vista disso o Executivo não pode falarem crise.
Diz que esse projeto é o mesmo do ano passado, pois veio com recursos para
construção do prédio do CRAS e Conselho Tutelar, obras que já foram
concluídas. Falada importância do Jurídico desta Casa está presente a todo as
sessões e diz que seu parecer como relator da comissão é contra a tramitação
do projeto e que segundo o Jurídico deveria ser feito um oficio e devolver o
projeto para a Prefeitura repudiando o projeto. Faz a parte o vereador José
Maria Magalhães e fala que ficou combinado com o Jurídico que quando
estivesse projetos que os vereadores tivessem duvidas ele viria. Volta a fazer
uso da palavra o vereador Lázaro Purcino e diz que na última reunião que teve
com o Dr. Marcelo ficou várias dúvidas sobre esse projeto, então o Jurídico
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deveria estar aqui. Faz a parte o vereador Arly Manoel e diz que pode ser feito
uma sessão extraordinária para aprovar o projeto e trazer o Dr. Marcelo para
orienta-los. Fala que não ouviu o Jurídico falar em repudio do projeto. Volta
afazer uso da palavra o vereador Lázaro Purcino e diz que ficou combinado do
colega vereador José Maria fazer uma reunião com o contador da Prefeito e
não foi feita. Diz que pelo que analisou o projeto não irá aprovar esse projeto e
que deveria ser devolvido para ser atualizado. ORDEM DO DIA. Iniciando com
a discussão em primeiro turno artigo por artigo o projeto de lei n° 300/12, que
dispõe sobre o serviço funerário de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo
colocado em votação em primeiro turno artigo por artigo e obtendo aprovação
unânime. 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 24 de setembro do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental de dez
minutos o senhor Presidente concede a palavra para o senhor Pedro Henrique
Padilha o qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a oportunidade
concede pelo Presidente da Câmara e diz que veio mostrar aos nobres
vereadores o produto final referente ao plano municipal de saneamento básico.
Fala que irá deixa uma cópia do projeto para que tenham conhecimento e
convida a todos os vereadores para participarem da audiência pública referente
a esse plano que acontecera na Câmara no dia 29 de setembro as 9:00. Fala
que é muito importante que os vereadores participem nessa audiência pois será
exposto a realidade do município e as possíveis soluções para o futuro. 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 çla Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

Raimundo Nonato Alves 1°. Secretário, Vereador José Maria
Magalhães <^m\, Vereadora Roseni Brito Sousa,
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