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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE JUNHO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de junho 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 ALECIO 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 Josué(1:8)
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 foi feito a leitura do projeto de Resolução n° 003/2014, sendo o
mesmo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Em seguida é feito a leitura da indicação n° 042/14 de
autoria do vereador Alécio da Costa Pessoa. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador António Luiz o qual cumprimenta a todos e fala que
geralmente o trabalho do vereador não aparece e devido a isso a
população acha que o vereador não trabalha, sendo que na realidade o
vereador vive em uma correria em busca de benefícios a população.
Discorre sobre o início dos trabalhos para o asfalto das ruas da sede do
município e com certeza vai trazer melhoria de vida para a população.
Comenta sobre alguns patrimónios públicos desta casa de leis e fala que
segundo seu conhecimento tem alguns carros que estão inútil para o
trabalho da Câmara que poderá ser doado para ser utilizado em outra
atividade no município como por exemplo a secretaria de obras. Pede ao
Presidente da Câmara que seja feito um documento dentro da legalidade
para fazer um remanejo desses patrimónios. O próximo a fazer uso da
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palavra é o vereador Renato de Alencar que cumprimenta a todos e fala
que o dever do vereador é trabalhar em prol da população. Comenta sobre
a viagem que fez a Belém juntamente com o colega vereador Geraldo
Frederico e Lázaro Purcino em busca de benefícios para este município e
na oportunidade esteve no Comando Geral da Policia Militar pedindo uma
viatura para a Vila Bela Vista e outra para a Vila Mendonça, bem como o
destacamento para a Vila Bom Jesus I. Pede aos colegas vereadores para
ligarem em Belém hoje afim de cobrar do Delegado Geral da Policia Civil a
viatura, visto que este veículo de Floresta está ficando mais no município
de Redenção, pois este poder Legislativo tem o dever de não deixar isso
acontecer. Fala que a viatura da Policia Militar está com problema e pede
outra para que os policiais possa executar um trabalho eficaz e com
segurança. Fala para a população que toda vez que um vereador faz uma
viagem podem ter certeza que está buscando recursos para o município.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo
Frederico que faz os cumprimentos de rotina e fala que povo de Floresta
está na esperança de dias melhores. Diz que sempre usa essa tribuna
pedindo para o Gestor trabalhar e as vezes é criticado por isso. Fala que o
mês passado fez uma indicação pedindo o Gestor que recuperasse a
estrada da Santa Maria, Mata Azul, São Sebastião e fala que seu desejo é
que o Gestor trabalhe pois quer o melhor para o povo. Discorre sobre a
recuperação da estrada vicinal de São Sebastião e fala que tem que
encascalhar pois apenas raspar o problema é resolvido por pouco tempo.
Fala ao Gestor que se ele não quer atender os pedidos do PT, que atenda
aos outros vereadores, pois quer o melhor para o município. Fala que em
2010 a Presidente Dilma distribuiu 300 creches em todo o Brasil e diz que
na maioria da cidades as creches já estão funcionando e em Floresta
ainda não foi concluída a obra, bem como a obra da Câmara Municipal que
também não foi concluída. Fala que não ver nem uma obra no município
feito com recursos próprios e que faz continua fiscalizando pois este é seu
papel. O Próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino que
cumprimenta a todos e discorre sobre a iluminação pública nas vilas do
município e fala que é uma questão que vem pedindo desde do ano
passado e até agora não foi resolvido o que lhe deixa muito triste e
indignado, pois a população paga e não usufruí da mesma. Fala que na
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sede do município foi feito a recuperação da iluminação em alguns
setores, porém tem alguns lugares que está faltando. Comenta sobre o
Projeto de Abertura de Credito que está tramitando nesta casa e que está
na Comissão de Finanças e Orçamentos a qual é o Relator e diz que só irá
dar o parecer depois de ter esclarecimento pois esta anulando recursos do
Orçamento para a construção do terminal rodoviário, visto que Floresta
precisa de um terminal rodoviário e não deve mais ser adiado. Fala que vai
ser um defensor do Orçamento para que o dinheiro seja aplicado para
aquilo que foi destinado. Em seguida faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves que cumprimenta a todos e agradece o Prefeito pela a
iluminação pública da Vila Bom Jesus l e pede que também seja feito esse
trabalho nas outras vilas do município que estão precisando da iluminação
pública, visto que é direito dos moradores que pagam por esse benefício.
Discorre sobre a vicinal que sai da PA 449 no sentido da Vila Ametista e a
ponte sobre o rio Taboção e fala que a cada dia que passa está piorando
inclusive nem mesmo os carros pequenos está tendo condições de passar
pede a secretaria de obras que tome providências. Faz a parte o vereador
António Luiz e fala que já esteve falando com a dona Edna e o Prefeito
sobre o problema e até o momento não foi resolvido. Fala que a ponte está
um perigo muito grande pois carro grande não passa e carro pequeno está
passando com muita dificuldade. Volta a usar a palavra o vereador Nonato
Alves e fala que fica preocupado pois já tem mais de dois meses que essa
ponte vem afundando então pede providencias o mais rápido possível visto
que é uma estrada por onde passa grande parte da produção de abacaxi e
leite e também o veraneio que se aproxima e as pessoas utilizam muito
esta estrada para terem acesso ao Rio Araguaia. Fala que toda cidade tem
um terminal rodoviário inclusive cidades menores do que Floresta, então
Floresta já era pra ter seu Terminal rodoviário e que se está no Orçamento
deve ser feito. O próximo a usar a palavra é o vereador Alécio Pessoa o
qual faz os cumprimentos de rotina e Comenta sobre a indicação de sua
autoria pedindo três médicos especialista um Ortopedista, um
Ginecologista e um Pediatra e fala que todos tem muita necessidade, mas
principalmente o Ginecologista pelo menos um dia na semana ou a cada
15 dias, visto que as mulheres tem a necessidade não apenas quando
estão doente mais também as prevenção. Fala que recentemente teve
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vários caso em Floresta que a mulher prevenção fazer a histerectomia que
é a retirada do útero o que na maioria das vezes seria evitado com o
tratamento no tempo certo. Diz ao secretário de saúde que pense com
carinho e providencie um Ginecologista no município, bem como um
Ortopedista pois é muito grande o número de acidentes em Floresta, bem
como as pessoas que tem sofrem da coluna devido ao cultivo do abacaxi.
Fala que como o município tem muitas crianças é de extrema necessidade
um médico Pediatra. Discorre sobre as Carteiras de Identidade e fala que
por problemas técnicos com o pessoal que vinha fazer esse trabalho então
foi adiado para os dias 26, 27 e 28 de junho. E não havendo mais nada a
tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 30
hs (dez horas e trinta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 2§"de junho 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,
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