
ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 22 DE MAIO
DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 22 de maio 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
Provérbio (3,13) 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. É lido a indicação n° 043/12; Concluída as leituras das
matérias à senhora presidente colocou em Discussão em turno único a
indicação n° 043/12,de autoria do vereador Lázaro Purcino e como
nenhum vereador se propôs a discutir a matéria, a mesma foi colocada
em votação em turno único pelo processo simbólico obtendo assim
Aprovação Unânime. Dando seguimento à sessão a senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: para os
vereadores inscritos, iniciando com o vereador Renato Pereira, o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre o trabalho do vereador e anseio
de buscar os benefícios que nosso município necessita. Comenta sobre
sua viagem a Brasília onde protocolou oficio sem vários gabinetes e
ministérios solicitando recurso e benefícios para nosso município. Fala
sobre o cheque moradia que o Deputado Miriquinho esta conseguindo
para trezentas famílias e já conseguiu cem casas para o município de
Floresta. Diz que o papel do vereador é buscar melhoria para o
município em espacial fiscalizar o dinheiro publico. O próximo a fazer
uso Alécio Pessoa, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre
o discurso dos vereadores na sessão anterior e concorda com os



vereadores Lázaro Purcino e Nonato Alves, quando diz que se o
município perder aluno, também perde recurso do FUNDEB e realmente
não é porque é da base que deve aceitar tudo e ver os erro e o que
aconteceu na região de Bom Jesus II é um erro gravíssimo. Fala que
tem muita reclamação do Secretario de Educação e cabe não só prefeito
mais aos vereadores também se for necessário fazer uma votação e
tirar o secretario tem esse poder. Parabeniza o secretario de Saúde que
esta buscando recurso, organizando a secretaria de forma transparente
e o hospital que tinha defasagem de recurso já esta organizado e
conseguido captar recurso. Fala que a área da saúde é muito importante
para o desenvolvimento do município, mais a área da Educação tem
uma importância muito grande para o município e para a nação e não
fechará os olhos para um secretario, seja ele de partido aliado ou não e
se continuar recebendo essas reclamações gravíssimas devemos
encontrar uma solução para sanar de vez esta situação. Em seguida faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta a todos
e manifesta satisfação ao ouvir as palavra dos colegas vereadores e
sentir a preocupação de cada um e busca de melhoria para o município.
Fala que o papel do vereador é fiscalizar e não aceitar o erro, isso não
só na vida publica, mais até em nossas casas. Lembra aos colegas
sobre uma reunião que teve sobre o projeto polemico, com o secretario
de Finanças Andrei, onde o mesmo disse ter contratado 40 e poucas
pessoas, porem hoje foi convidado para participar da reunião do
Conselho do FUNDEB, onde foi feito todo o levantamento dos níveis do
quarente e sessenta, sendo que no nível quarenta há cento e trinta e
sete (137) contratado e no nível sessenta há cinquenta e um (51),
perfazendo um total de cento e oitenta e oito (188) contratados, fora o
nível dez que não é da competência do FUNDEB, pode até já ter
demitido alguns, porem este total esta na folha de pagamento do mês de
abril e a Lei diz que pode contratar até 20% (vinte por cento) e aqui esta
em quase 100%, (cem por cento) diante disso ver-se a necessidade de
fazer concurso publico o mais breve possível. Comenta que ainda não
teve tempo para analisar toada a resposta do requerimento que solicita
cópia das licitações, mais quer falar apenas sobre uma linha da mata
azul que passa na região do Pirosca e vem para o Ensino médio que
não chega a 150 km ao dia e na licitação está 250 km, isso significa que
só nesta linha esta sendo fraldado cerca de 6 a 7 mil por mês. Diz que



presidente do SINTEPP trouxe oficio apontando irregularidade e cabe
aos vereadores cria uma CPI para averiguar e se estiver tudo certo
vamos aplaudir, caso contrario vamos punir. Logo após faz uso da
palavra o vereador Dorisvaldo Pires, que faz os cumprimentos de
rotina e endossa as palavra do colega vereador Renato referente o
cheque moradia e construção de casas conseguido através do
Deputado Miriquinho. Fala sobre o projeto em tramitação na câmara
onde os pequenos agricultores devem contribui com o óleo, e é contra
porque muitos não tem condição e aqueles que têm pode até utilizar o
trator mais tempo e concorda que a Prefeitura faça um levantamento e
faça o trabalho gratuito para aquele agricultor que não tem condição. Diz
que quando assumiu o primeiro mandato em janeiro as maquinas estava
fazendo a limpeza das ruas e neste ano só agora a cinco meses esta
iniciando este trabalho, sendo que tem o maquinário e já era para esta a
cidade toda limpa, pois cidade tem ruas intrafegáveis. Discorre sobre o
banco do Brasil que esta instalado e não tem cliente e pergunta à
Presidente da Câmara se tem possibilidade de passar a folha de
pagamento da Câmara para o Banco daqui de Floresta, pois acredita
que é uma ajuda para manter o banco aqui, assim como ajuda o
comercio local, pois quando o ex-prefeito Xis vendeu a folha de
pagamento a pessoa vai receber e faz as compras deixando de
movimentar o dinheiro em nosso município. Fala sobre a recuperação
do asfalto, emenda viável que chegou na hora certa, porque a
população estava revoltada com tantos buracos no asfalto e espera que
não pare após o festival, porque tem o conhecimento de que o projeto é
para recapar todo o bloqueamento. Diz ao professor Cleber que na
primeira viagem esteve com o deputado Cassio Andrade e pediu a ele
uma banca para expedição de documento e ele conseguiu com o
governo do estado a Casa civil para fazer todos os documentos jurídico
e está marcado para estarem aqui em Floresta dia 30 de junho e pede
ao Professor Cleber que faça anuncio em seu programa. Em seguida faz
uso da palavra o vereador Nonato Alves, que cumprimenta a todos e
parabeniza o vereador Alécio pela visão de homem publico e
conhecimento porque nó que somos da base não poder fazer vista
grossa ao que esta errado e quando apontamos o erro estamos
ajudando o Prefeito a administrar o município, pois todos sabemos que
precisamos aumentar o senso escolar e hoje estamos perdemos e



lamentamos esta perca. Manifesta preocupação com as informações
repassada ontem pelo vereador Renato quando falou sobre a segurança
do município e mais ainda quando disse que o sargento da vila
Mendonça ira responder pelos dois destacamento, pois o custo de
combustível que recebem para manter o destacamento da Vila
Mendonça dar mal para suprir as necessidades daquele destacamento e
como vai dar assistência a vila ametista e também a comunidade é que
contribuiu para a limpeza e manutenção da casa do destacamento. Fala
que nosso município tem muito grande o fluxo de trabalhadores que vem
de outras regiões e não conhecemos o pensamento de todos e
necessitamos ainda mais neste período de safra. Fala que não podemos
esta sempre relembrando o passado, mais deixar claro a diferença entre
os secretários do passado que pode ser copiado no futuro, porque neste
ano as secretarias estão com dificuldade de desenvolver seus trabalho,
principalmente a secretaria de educação. Fala que toda campanha
política é formado por grupo políticos e nestes grupos tem acordo de
secretaria, porem estes grupos quando assumisse a secretaria deveria
trabalhar não só para favorecer seu grupo e sim para todo o município,
esquecer a sigla partidária. Comenta que esta aqui par parabenizar
qualquer secretario que desempenhe um bom trabalho, no entanto
também esta aqui para apontar os erros, pois é realista e diz sempre o
que acredita esta certo. Fala que tem dificuldade de manter dialogo com
certos secretários, mais todos secretários é cargo de confiança do
Prefeito e as vezes ele não tem conhecimento do que esta se passando,
pois parece que secretario não da muita confiança para vereador, sendo
os vereadores que tem mais conhecimento das dificuldade do município,
até as indicações aprovadas nesta Casa eram atendidas, hoje é difícil
atender os pedidos. Fala que não esta fazendo uma critica destrutiva,
mais falando a realidade, pois o trabalho do vereador é mostrar as
necessidade e dificuldades e isso é que mais encontramos no município
e o povo cobra dos vereadores e nosso dever é cobrar das autoridades
competentes. O vereador faz a parte e fala que realmente já levou vários
ofícios ao comando pedindo um destacamento para a Vila Bom Jesus l,
e já conversou com o coronel e fez o croqui da área e como reposta
recebeu um oficio informando que os destacamentos não estava tendo
apoio do gestor e pede aos vereadores que ajude a cobrar a vinda do
delegado Taborda que esta lotado aqui e prefeito de Rio Maria levou ele



pra lá e quando queremos montar um processo aqui temos levar para
assinar lá em Rio Maria, pede aos vereadores que ligue no comando
geral para contar a situação de floresta, o vereador Alécio faz a parte
dizendo que já ligou para a doutora Cristiane para reforçar o pedido da
vinda do delegado para Floresta e já marcou audiência com ela na terça
feira que vem para reforçar este pedido. E não havendo mais nada a
tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21:
45 hs (vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessões ordinárias o dia 23 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-d^^p^^çfíteros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Veréad<^ Î̂ y^^ >̂. Arly Manoel
1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito jw>fyí?& , Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, "̂ ^ 2°.
Secretário."
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