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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE ABRIL DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 25 de abril de 2014, 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 vereadorLAZARO
PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO
ALVES, 2° Secretário, 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 ao segundo
secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Hebreus
(11:1,6) 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.
Logo após é feito a leitura da indicação n°039/14 de autoria do vereador
Geraldo Frederico. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Arly Manoel
que cumprimenta a todos e discorre sobre a agencia do Banco do Brasil e
diz que esteve em Belém no mês passado na Superintendência e pedindo
melhor atendimento e foi informado que para que seja feito mudanças é
preciso uma demanda maior de contas bancarias, em vista disso pede a
população que abra sua conta na agencia de Floresta. Comenta que na
Agencia do Banco do Brasil de Rio Maria a maioria dos usuários são de
Floresta. Fala que a população está cobrando que a Prefeitura faça
lombadas nas principais ruas e avenidas, bem como a colocação de
placas com os nomes das ruas e indicando a localização de alguns locais
públicos e também colocar cestos de lixo nas ruas, para evitar que os
animais tenham acesso ao lixo, o que seria muito útil com a aproximação
do Festival do Abacaxi. Diz que com a termino das chuvas acredita que vai
dar para trabalhar na recuperação das estradas vicinais que é a
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preocupação de todos os vereadores. O próximo a usar a Palavra é o
vereador António Luiz o qual cumprimenta a todos e comenta que está
preocupado, pois no mandato passado que eram mais leigos conseguiram
realizar mais trabalhos do que nessa gestão, porém acredita que as coisas
vão melhorar. Fala das conquistas que ele juntamente com os colegas
vereadores tiveram no mandato anterior e cita-as. Fala de sua insatisfação
com a educação do município e comenta de um problema que a população
da Vila Ametista vem enfrentado com o galpão do programa Mais
Educação, que foi feito com recurso do programa e com a ajuda dos pais,
bem como a sua própria ajuda e o programa não está funcionado 100%
por falta da instalação elétrica do galpão, o que acredita que não fica em
1000.00 ( mil reais), vista que a prefeitura tem o funcionário para realizar o
serviço precisando apenas comprar os fios . Diz que esteve por várias
vezes na prefeitura pedindo que fosse solucionado esse problema e até
agora nada foi feito. Comenta sobre a situação dos banheiros masculinos
na escola da Vila Ametista que estão fechados e os alunos estão usado
somente os banheiros dos funcionários e os femininos, então percebe um
descaso visto que por inúmeras vezes esteve na prefeitura pedindo que
fosse solucionado esse problema. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Lázaro Purcino o qual cumprimenta a todos e fala ao nobre
vereador António Luiz que esse problema com o programa mais educação
é em todas as escolas que é para funcionar esse programa. Comenta que
na Vila Tabuleiro o recurso para a construção do barracão não foi o
suficiente para concluir a obra, e a secretaria de educação foi procurada
afim de solucionar o problema, porém foi dito que essa secretaria não é
responsável por isso, então pergunto se a secretaria de educação não é
responsável quem é. Diz que acredita que o município deve entrar com
uma contrapartida com algum recurso Federal que não deu para concluir
alguma obra. Comenta sobre seu pedindo nesta casa para abrir uma
auditoria com o TCM- Tribunal de Contas dos Municípios, porem teve a
oportunidade de conversar com o advogado do SITEP e o mesmo disse
que o único apelo seria pedir essa auditoria pelo CGU- Controladoria Geral
da União, pois a justiça é muito falha e as coisas não acontece e muitas
vezes o Gestor usa o dinheiro público para pagar advogado, para se livrar
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desses processos. Fala que a população do Bom Jesus II está transferindo
seus títulos eleitoral para o Pau'Darco devido ao isolamento da região
devido a ponte sobre o Rio Salobro que caiu e nunca foi recuperada. Fala
que que foi dito por um colega vereador que se sente perseguido pela
Mesa Diretora, porem a Mesa diretora tem o dever de cumprir o Regimento
Interno e o Regimento Interno diz que o vereador tem o prazo de dez
minutos para usar a tribuna livre o que as vezes não é cumprido então se
todos os vereadores concordarem de não ultrapassarem esse prazo
vamos fazer com que o prazo regimental seja cumprido, pois os direitos
nessa casa de leis são iguais. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e
discorre sobre o discurso do vereador António Luiz e diz que se o colega
vereador António Luiz está passando por essa dificuldade com o Gestor,
imagina o que os vereadores que é do PT tem passado. Diz que nunca foi
a Administração pedir nada para seu benefício próprio todos as vezes que
procurou o apoio da Administração foi para pedir em prol da população.
Fala que a educação desse município está cada vez pior. Comenta sobre
os professores da zona rural que trabalha com seriados, foi tirado sua
gratificação de 380.00 (trezentos e oitenta reais). Fala que esteve
conversando com o advogado do SITEP o senhor Rivelino Zapellon e vai
recolher alguns contracheques dos professores da zona rural e vai fazer
um requerimento para o Ministério Público. Discorre sobre as dificuldades
que a população está enfrentando na saúde pois o salário de um médico
em nosso município é mais de 20.000 (vinte mil reais) e não atende a
população com dignidade como deve ser. Fala que os Deputados do PT
tem contribuído muito com o município com a construção da ponte na Vila
Juassama que é uma das melhores pontes do município e é uma obra que
está sendo realizados por meio de emendas parlamentares do PT. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar que
cumprimenta a todos e discorre sobre as dificuldades que o município vem
enfrentando. Diz que esteve visitando a Vila Ametista e se envergonhou da
situação que se encontra a referida Vila. Comenta sobre o discurso do
colega vereador António Luiz e diz que o nobre vereador fez críticas
construtivas. Diz que todos os vereadores colocam indicação e
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percebemos a dificuldades que é para atender uma indicação. Fala que
Colónia de Pescador de Floresta é a mais organizada da região. Diz que
quando foi para a Colónia ganhar o Caminhão o Prefeito Alsério ofereceu o
CNPJ da Prefeitura para pegar o caminhão e depois não queria entrega-lo
para a Colónia e só foi entregue porque veio uma notificação para o então
prefeito Alsério entregar o caminhão em 24:00 horas. Fala que o vereador
António Luiz levou um documento em nome da prefeitura para o seu irmão
Roberto assinar dizendo que ia doar 37.000.00(trinta e sete mil reais) para
o festival do peixe e não foi entregue nem um centavo e fala que a colónia
não teve apoio da prefeitura para realizar o festival do peixe. Discorre
sobre a saúde e fala que tudo o que expõe nessa tribuna tem
documentação para provar o que diz como foi o caso da CPI que provou
com documentos que foi desviado mais de 2.000.000.00(dois milhões de
reais), sendo que poderia está salvando vidas com um atendimento de
melhor qualidade. Fala que são prioridades da sociedade saúde, educação
e segurança. Diz que o vereador vai aonde outros políticos não vai,
portanto conhece a necessidade da população e leva essa necessidade
aos que tem o poder de ajudar, no entanto dificilmente o vereador é
atendido. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que tirou muito voto
no setor Vila Nova III e por várias vezes pediu por aquele setor e até agora
não foi atendido, o que as vezes lhe deixa envergonhado com o povo
daquele bairro. E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 40 hs (dez horas e quarenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 27
de maio do corrente ano. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da
silva, 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.^3-•£?& fí^S:Lázaro Purclno-da^SUva 1°
Secretário,
Presidente,

Vereador
Vereador

Alécio da Costa
Raimundo Nonato

Pessoa
Alves,

Secretário ************************************************************************
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