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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE SETEMBRO
DE 2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 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 dos onze 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 (3:,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. Em seguida é feito a
leitura das correspondências recebidas pela Câmara. Dando continuidade
é lido os pareceres da comissão legislação, justiça e redação
apresentados aos 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 colocados em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. Em seguida é feito a leitura dos pareceres da
comissão obras, serviços públicos e outras atividades apresentados aos
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
colocados em discussão e votação e obtendo aprovação unanime.
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Leitura da indicação n° 028/15, de autoria dos vereadores Lázaro Purcino,
Geraldo Frederico e Renato de Alencar, sendo a mesma posto em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. TEMA LIVRE.
Iniciando com o vereador Renato de Alencar o qual cumprimenta a todos
diz que os parlamentares desta Casa está aqui com o objetivo de
representar a população e que tem muita satisfação em cumprir seu papel
como vereador. Diz que fica muito grato quando seu trabalho é
reconhecimento pela a sociedade e que também está aberto a receber
cobranças. Diz que juntamente com o vereador Geraldo Frederico e
Lázaro Purcino conseguiram uma emenda do Deputado Dirceu de três
motos para o município que foi entregue as Associações e tem a
promessa de uma emenda de um caminhão para a Cooperativa do
Tabuleiro e agradece ao Deputado que sempre tem se empenhado em
ajudar esse município. Fala que só messe mês esteve duas vezes em
Belém e uma vez em Brasília em busca melhorias para Floresta do
Araguaia. Convida a população em Geral para o Festival do Peixe na Vila
Ametista. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a
indicação de sua autoria pedindo a recuperação da ponte no córrego Bela
Vista e diz que a ponte está em péssimas condições correndo o risco que
causar acidentes aos seus usuários. Fala que o município tem um índice
muito grande de acidentes e o Gestor deveria trabalhar para minimizar
essa situação. Pede também a recuperação da ponte de ferro que dar
aceso a para Conceição e diz que nessa ponte já ocorreu dois acidentes.
Fala que o Deputado Zé Geraldo conseguiu uma emenda de 216.000,00
(duzentos e dezesseis mil reais) para Abastecimento de agua para as
Vilas e diz que conversou com o Chefe de Gabinete do Deputado e foi
informado que o recurso será empenhado a qualquer momento, porém o
Gestor tem que elaborar o projeto para quando a FUNASA vier o projeto
já está pronto e diz que sentiu que o Gestor está querendo enrolar na
elaboração desse projeto. Diz que a população da vila Piaçaba e
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Tabuleiro estão dispostos a vir para dentro da Prefeitura conversar com o
Gestor e diz que essas vilas são as que mais sofre por falta de agua então
o Executivo precisa resolver essa situação o mais rápido possível. Diz a
população dessas vilas que estará lutando por isso junto ao Gestor e se
sentir que ele está querendo enrolar irá convidar o povo da região para vir
pra dentro da Prefeitura. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e Discorre sobre o acidente
ocorrido com o irmão Marquinhos e diz que a sociedade ficou revoltada
porque tinha a ambulância no hospital mais não tinha o motorista. Diz que
em vista do ocorrido foi feito uma reunião com o secretário da saúde, o
diretor do hospital e a enfermeira padrão e fala que entraram em um
consenso, onde ficou decidido que o motorista estará de plantão no
hospital, para quando. Discorre sobre as emendas das três motos e diz
que essa emenda veio em nome do Claudinei Borges, os vereadores
Lázaro Purcino, Renato de Alencar e Geraldo Frederico e diz que houve
muitos comentários que o PT sempre está prejudicando a população de
Floresta do Araguaia, então fica se perguntando pra que isso, se o PT
sempre está conseguindo recursos para o município e cita algumas
emendas conseguidas através do Partido dos Trabalhadores e pede aos
colegas vereadores uma relação das emendas de todos os partidos que
vieram para Floresta nos últimos três anos e fala que se todos os partidos
tiver enviando para o município o mesmo valor que o PT é muito recurso.
Diz que quando o País está em crise o certo a fazer é mesmo fazer cortes
e que tem certeza que a Presidenta irá dar a volta por cima e colocar o
Brasil no rumo que estava. Fala que a crise maior não é a financeira e sim
a política pois o adversário ainda não aceitou a perda. Diz que tem orgulho
de ser Petista, pois foi o PT que libertou a povo da escravidão livre. O
próximo a usar a palavra é o vereador Dorisvaldo Pires que faz os
cumprimentos de rotina e diz que nesse mandato a Prefeitura ainda não
trabalhou na Vila Matão, a escola está em péssimas condições, quase
caindo em cima das crianças e está muito insatisfeito com a situação que
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a Vila se encontra. Comenta sobre o Bom Jesus II e diz que a população
dessa vila está insatisfeito com a Administração, pois estão há dois anos
desligados da sede do município. Diz que tem mais de dois anos que fez
uma indicação pedindo a iluminação pública e outros vereadores já
falaram muito nesse assunto e nunca foi atendida, então pede a
administração que atenda a demanda da iluminação pública da Vila, bem
como melhorar a qualidade da saúde. Fala que é um desrespeito com a
população dessa vila que só tem acesso a sede do município quando
chega o verão que os córregos secam e a população transitam por dentro
dos rios e diz que tem dois anos para fazer uma ponte e ainda não está
terminada. Diz que o que está acontecendo com a Vila Bom Jesus II
deixou a população indignada ao ponto deles virar as costas para os
políticos de Floreta e estão transferidos seus títulos para o Pau"Darco e a
tendência é piorar pois os próximos políticos não vão querer trabalhar
onde não tem votos. Pede a população que não tomem essa atitude e que
falta da Administração responsabilidade, compromisso, respeito e bom
senso. Fala que falta estradas em outras do município, por exemplo Santa
Luzia, Grota de Areia, Barreiro Grande, beira do Salobro, Cocalinho ao
Gorgulho que ainda não foram maquinas e a população está
desesperado, pois tem transporte escolar nessas regiões, bem como a
produção de abacaxi então precisa ter uma mobilização para trabalhar em
todo o município. Diz que o colega vereador António Luiz está de
parabéns com sua Administração, pois no ano passado as maquinas
ficaram quase cinco meses em sua região e neste ano as maquinas estão
lá novamente e parabeniza o povo de Ametista, Vila Mendonça Bom
Jesus l, Bela Vista, São Brás, pois a administração está atendendo a
demanda do povo, mais infelizmente virando para o outro lado do
município, na Grota de Lama, Grota de Coco, Juassama, Escolinha,
Tiririca, São Pedro l e II, Raizau, Sete Barracos, Mata Azul chegando até
Santa Maria, uma parte do Santo António, Chapada Vermelha passando
por São Brás nunca passou maquina no mandato do Prefeito Alsério e
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são apenas nove quilómetros de estrada, isso é vergonhoso, a população
está desesperando colocando pedras nos buracos sem poder plantar
abacaxi, porque não tem saída. Fala que a região da Juassama é uma
maiores produtoras de abacaxi do município e está a três anos com
buracos que cabe até vinte caçambadas de terra dentro, então pergunta
se só o pessoal das outras regiões que são eleitores de Floresta.
Pergunta ao Gestor se ele não ira fazer a ponte do Casa Branca que
inclusive foi feita por ele em 2009, juntamente com o seu companheiro
Dicote, Rivelino, Luiz Carlos, o Pedro e o Barto seu irmão, o Camilo do
beira rio e diz que tem quatro mês que pede ao Prefeito para fazer essa
ponte que está correndo o risco de ocasionar acidente fatal como já
aconteceu na estrada que vai pra Conceição e isso é uma vergonha e
falta de bom senso do prefeito e da secretaria de obras deixar pessoas
trabalhadoras morrerem por falta de responsabilidade do Gestor e
compromisso com o povo. Pergunta ao Gestor se será preciso
desmanchar a ponte da Casa Branca que ele mesmo fez para não deixar
alguém morrer lá e que não acredita que isso terá que acontecer. Diz que
a secretaria de obras diz que não tem dinheiro e coloca mais dez pontes
na frente para ser recuperada e quando fala com o Gestor ele diz que tem
que fazer promessa para o IBAMA liberar a madeira e que não tem uma
serraria que tem nota fiscal pra comprar a madeira e diz que o problema
não é o IBAMA o problema é a Prefeitura. Pergunta ao Executivo se será
obrigado a desmanchar a ponde que ele mesmo fez para não ver uma
pessoa morrer como aconteceu na outra ponte e isso é bonito para um
vereador que tem as maquinas do seu partido na mão. Fala que foi
aprovado um orçamento de 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e
o Gestor tem a coragem de dizer que não tem dinheiro para realizar esse
trabalho. Diz que já pediu o apoio dos colegas vereadores José Maria,
Alécio e Arly para ajudá-lo a resolver essa situação. Fala pró Executivo
respeita a população e o vereador Boró e pra proceder com a recuperação
da ponte, então assim como fez irá derruba-la. Diz que a Assessoria do
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Prefeito também deveria se empenhar em resolver os problemas da
população. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e parabeniza o colega
vereador Dorisvaldo por seu discurso e diz muitas vezes usou essa
tribuna indignado com a situação do município e acredita que a população
entende, visto que tem conhecimento da situação do município. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Nonato Alves o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso dos colegas
vereadores e percebe a preocupação e indignação com situação do
município. Diz que os vereadores tem o poder nas mãos, porém o poder
que temos é somente de cobrar. Fala que entende a insatisfação do
colega vereador Dorisvaldo, pois muitas vezes cobramos e as coisas não
sai como gostaríamos, porém devemos continuar a fazer cobranças.
Discorre sobre a ponte de ferro na saída de Conceição e diz que está
muito preocupado, visto que já ocorreu dois acidentes fatais e se
continuar da forma que está provavelmente irá acontecer mais. Diz que o
último acidente ocorreu porque quando fizeram o desvio deixaram um
monte de terra e ficou sem visão da estrada, em vista disso solicita ao
Gestor que enquanto não faz a ponte que tire pelo menos os montes de
terra da estrada. Comenta sobre a leitura das correspondências da
Câmara a qual foi feito o convite para a inauguração da DBS na Vila Bom
Jesus l e diz que esse posto é uma grande conquista para a Vila, bem
como o abastecimento de agua encarnada e a recuperação de algumas
estradas vicinais na região e agradece ao Executivo e a secretaria de
obras por esses serviços prestados à população da região e diz que
espera que as outras regiões também sejam atendidas. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Arly Manoel o qual faz os cumprimentos de
rotina e comenta parabeniza o colega vereador Dorisvaldo elo seu
discurso e diz que já passou por situações constrangedoras, pois a
população faz cobranças e o vereador não pode fazer nada a não ser
cobrar providencias do Prefeito. Fala que fica muito triste com a situação
da estrada da Grota de Lama e de algumas pontes da região. Diz que se
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o Gestor executasse 50% do que o vereador pede o município estaria em
melhores condições. Discorre sobre o acidente com o irmão Marquinhos
e diz que em consequência disso foi marcado uma reunião com o
secretário de saúde o diretor do hospital e a enfermeira padrão e na
ocasião foi detectado falhas na saúde que serão corrigidas. Diz que no
ano passado esteve em Belém com o Hélio Franco Secretario de Saúde
e foi informado que o município de Floresta do Araguaia é o município que
mais ocorre acidentes e ele nos disse que muitas vezes um aparelho de
raios-x não resolve a situação e sim fazendo um trabalho de
conscientização da população então sugeriu que juntasse os
representantes e autoridades do município para trabalhar com essa
conscientização e tentar diminuir o índice de acidentes. Parabeniza o
colega vereador Lázaro Purcino por sua luta, bem como o Deputado
Dirceu pelas motos que com certeza será de grande utilidade para as
associações que foram beneficiadas e diz que esse é o papel do vereador
cobrar, buscar emendas para o município de modo geral ajudar a
população. Discorre sobre o discurso do colega vereador Geraldo
Frederico e diz que realmente é muito bom quando temos um Deputado
para nos ajudar com emendas parlamentares e cita alguns que conseguiu
para o município. O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz
que faz os cumprimentos de rotina e fala que não é fácil pra nenhum
parlamentar alcançar seus objetivos e que os vereadores tem o poder de
fiscalizar e pedir, mais o poder de executar não está em nossas mãos.
Parabeniza o Poder Executivo e a secretaria de obras pelos trabalhos em
recuperação de estradas que estão sendo realizadas. Discorre sobre a
indicação de sua autoria pedindo a recuperação da ponte sobre o rio
Taboção e diz que a estrada onde se localiza foi recuperada
recentemente, porem a ponte está em péssimas condições e espera que
o Poder Executivo veja essa atenção essa situação. Convida a população
em geral para participarem da festa da Igreja Assembleia de Deus
Sedseta na Vila Ametista nesse final de semana, onde acontecerá o show
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do cantor evangélico Silva Santos. ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão do projeto de lei n° 387/14, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro turno e aprovado por
unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 392/14, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro
turno e aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei n°
410/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado
em votação em primeiro turno e obtendo aprovado por unanimidade.
Discussão do projeto de lei n° 424/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro turno e obtendo
aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 425/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação
em primeiro turno e obtendo aprovado por unanimidade. Discussão do
projeto de lei n° 426/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual
foi colocado em votação em primeiro turno e obtendo aprovado por
unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 427/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro
turno e obtendo aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei
n° 428/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado
em votação em primeiro turno e obtendo aprovado por unanimidade.
Discussão do projeto de lei n° 429/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro turno e obtendo
aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 430/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação
em primeiro turno e obtendo aprovado por unanimidade. Discussão do
projeto de lei n° 431/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual
foi colocado em votação em primeiro turno e obtendo aprovado por
unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 432/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro
turno e obtendo aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei
n° 433/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado
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em votação em primeiro turno e obtendo aprovado por unanimidade.
Discussão do projeto de lei n° 434/15, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro turno e obtendo
aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 435/15, que
dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação
em primeiro turno e obtendo aprovado por unanimidade. Discussão do
projeto de lei n° 436/15, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, o qual
foi colocado em votação em primeiro turno e obtendo aprovado por
unanimidade. Discussão do projeto de lei n° 437/15, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, o qual foi colocado em votação em primeiro
turno e obtendo aprovado por unanimidade. Discussão em segundo
turno de forma global o projeto de lei n° 300/12, que dispõe sobre o serviço
funerário de Floresta do Araguaia, sendo o mesmo colocado em votação
em segundo turno do artigo 1° ao 50 e obtendo aprovação unânime. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 11: 35 (onze e horas e trinta e cinco minutos), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 25 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 d^ Câmara Municipal,
Vereador, ^ztifjL- Raimundo NonatoMlves 1°. Secretário,
Vereador José Maria Magalhães j<<dp\ , Presidente,
Vereadora Roseni Brito Sousa, íLL^^w^ 2a.Secretária.
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