
ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 25 DE ABRIL
DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 25 de abril de 2013, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência
da vereadora ROSENI BRITO, auxiliada pelo vereador ARLY MANOEL,
1° Secretário e o Vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2°
Secretário, em seguida a senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a
averiguação de quorum, a qual constatou a presença dos onze
vereadores, havendo portanto, quorum. Dando prosseguimento à
sessão a senhora 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
em Salmo (22, 1) declarando aberta a sessão de acordo com o Artigo
110 do Regimento Interno, Continuando solicitou da 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, concluída esta fase da sessão à senhora presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: para os vereadores
inscritos, iniciando com o vereador Geraldo Frederico, o qual
cumprimenta a todos e comenta que recebeu denuncia sobre a má
qualidade das merendas e ao visitar algumas escolas constatou que
tinha mesmo alguns itens estragados, mais que foi explicado que o
mercado trocaria por outro produto e pediu que regularizasse o mais
rápido possível, pois se ao retornar a esta escola ou em outra encontrar
irregularidade fará denuncia para a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI e junto com o vereador Lázaro Purcino
conversarão com o secretario de educação. Discorre sobre o documento
recebido do SINTEPP fazendo denuncia de irregularidade na educação
e se a educação estiver certa que o secretario esclareça e se estiver
errado que pague o preço e pede aos colegas que analise este
documento e que chegue ao consenso de fiscalizar estas denuncias. Diz
que não se preocupa em buscar emendas, pois este é o papel do
gestor, pois o papel do vereador é fiscalizar, cobrar beneficio para o
povo e ajudar a sociedade. Logo após usa a palavra o vereador
Dorisvaldo Pires, que faz os cumprimentos de rotina e fala sobre o
recurso da rede Celpa para complementar o Programa luz para todos
que atenderia a quase mil residência foi investido na usina de Belo
Monte. Acredita que se caso for verdade isso é desrespeito e injustiça



para com o povo de Floresta. Fala que a feira coberta esta enfrentando
sérios problemas apesar de ter recebido investimento da administração,
porem quando chove molha po9r toda parte, assim como com a
chegada do Banco do Brasil bem próximo a agencia bancaria do
Banpará é necessário a disponibilização de guardas para manter a
segurança também dos usuários da feira coberta. Comenta que ao falar
que não gostou do projeto sobre a educação, apenas expondo sua
opinião, porem isto lhe causou muitos constrangimentos e ofensas, por
isso disse na sessão passada que não gostaria de ser vereador no
momento de votar este projeto, porque os contratados dizia que se
votasse o projeto eles estaria na rua e assim prejudicandoO sua família e
do outro lado lhe diziam que estava vendido ou que era puxa saco, mas
não foi isto que decidiu não votar no projeto , mais para mostrar o povo
que o vereador tem autoridade e que vereador não se vende e mostrar
ao Executivo. Diz que talvez pode até votar errado em um projeto, mais
vota no que acha que é certo e sabe sim analisar um projeto não é
analfabeto como já foi dito e o projeto da Educação vota conforme sua
opinião e não por incentivo de outras pessoas. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Raimundo Nonato Alves, o qual cumprimenta e
cometa sobre os vários problemas e dificuldades e em meios a tantas
noticias ruins aparece alguma coisa boa e com certeza a comissão junto
com a classe educadora ira analisar bem este projeto e o mesmo
retornará a esta Casa para ser apreciado de forma satisfatória. Discorre
sobre sua viagem a Belém onde protocolou ofícios em varias
secretarias. Fala ao vereador Geraldo que o vereador deve sim buscar
emendas e concorda que convénios e inadimplências são de
responsabilidade do Executivo, porem emendas o vereador pode sim
esta fazendo e os vereadores da legislatura passada muitos
conseguiram benefícios através de emendas e neste pleito já conseguiu
pedido de emenda a qual já esta no orçamento o recurso para a
construção de uma quadra de areia. O vereador Geraldo faz a parte
para parabenizar o vereador nonato pela conquista. O vereador nonato
Alves volta a discursar falando sobre a péssima qualidade das ruas da
sede do município e ressalta que se aproxima o festival do abacaxi e é
pouco o tempo para que recupere todas as ruas, assim como a
precariedade das estradas do município, que vem prejudicando os
usuários em especial os alunos. Em seguida faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino, que faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre a péssima condições das estradas do município e no inicio do
mandato conversou com as associações para se fazer um levantamento
sobre as prioridades das regiões, sendo que uma das prioridades era as
recuperações da vicinais que trafega os ônibus escolares. Diz que o
excesso de chuva dificulta, mais é nesta hora que a administração deve



mostrar seu trabalho e força, porque é nos momentos difíceis que o
povo precisa ser atendido e é dever do vereador esta aqui cobrando
ação do Poder Executivo. Diz que tem em mão um oficio do SINTEPP,
onde pede que esta Casa que forme uma CPI para investigar supostas
irregularidades e oficio este aprovado em audiência e acredita que esta
Casa não pode ser omissa e analisar para constatar a veracidade das
denuncias. Logo após usa a palavra o vereador António Luiz, que faz
os cumpriQmentos de rotina e diz que observando os discursos e
postura de cada vereador diante seu trabalho e compromisso com o
município, pode notar a preocupação dos vereadores em buscar
melhoria e na oportunidade parabeniza os vereador Nonato Alves pela
conquista de uma emenda parlamentar e ao vereador Arly Manoel pelas
varias emendas conquistadas com os parlamentares. Discorre sobre
suas conquistas alcançadas através de emendas parlamentares.
Comenta sobre o projeto da educação, onde recebeu ligação o
convidado para uma reunião para tratar desse projSeto, o qual foi
analisado e foi colocado as posições dos professores e nesta casa em
nenhum momento falou se era contra ou a favor do projeto e só no
momento da votação seria declarado e estaria sim buscando uma
melhor alternativa e após muitas conversa chegou a conclusão de que o
projeto deveria ser arquivado diante disso parabeniza toda a classe por
lutar por seus direito. Diz que não esta aqui para defender um pequeno
grupo e sim para ajudar o Executivo w defender o povo. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Renato Alencar, que cumprimenta a
todos e fala sobre a necessidade de segurança para nosso município e
como trabalhou muito tempo na região sabe da dificuldade de conseguir
mais policial para o município por falta de apoio do gestor municipal e
não é fácil o militar desempenhar um trabalho a altura da necessidade
da população. Fala que os três itens prioritário para o município é
segurança saúde e educação, por essa razão os vereadores e o gestor
municipal deve voltar atenção aos policiais, não só para cobrar deles
mais dar apoio. Diz que junto com o vereador Nonato estão pedindo um
destacamento policial para a Vila Bom Jesus. Discorre sobre o
caminhão destinado a colónia de pescadores da Ametista, onde todos
os deputados fizeram emendas para o município de Floresta, porem o
ali foi um projeto feito na época do ex-gestor Xis, feito pelo engenheiro
particular e foi a colónia que pagou pelo projeto do caminhão frigorifico e
de uma geleira escama e por questão de organização esta geleira ainda
não chegou e agradece aos vereadores que mandarão oficio pedindo
celeridade na vinda deste caminhão. Diz que domingo terá uma reunião
com o engenheiro para montar um projeto de tanques cavados e
tanques redes que dará emprego e renda para cerca de quatrocentas
famílias. Diz que é vereador ara desempenhar seu papel e uma CPI não



é para denigrir a imagem de um gestor e sim para dar suportes para o
vereador fiscalizar e esclarecer onde os recursos estão sendo aplicados
e assim investigar todas as supostas irregularidades. E não havendo
mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 21: 00 hs (vinte e uma horas), e convoca os vereadores para
a próxima sessões ordinárias o dia 20 de maio do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel, 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, , Arly Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni Brito , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, , 2°.
Secretário."
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