
ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 1a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE MAIO
DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 23 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 (1,13) 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 Mensagem Aditiva n° 213, ao Projeto de Lei n°
364/13, que dispõe sobre a Criação do Programa de Desenvolvimento
da Cadeia Produtiva. 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
aã todos e parabeniza o executivo pelo asfalto que esta sendo feito na
cidade que melhora muito o visual e espera que continue nas demais
ruas. Diz que já recebeu muitas reclamações da Assistência Social que
esta cortando total ou parcialmente a bolsa família de família muito
carentes e deixa claro que bolsa família é para baixa renda e pescador é
baixa renda E qualquer pessoa que se enquadra como baixa renda tem
direito e isso é uma prioridade do governo para ajudar as famílias e
presenciou uma família chorando por que foi cortado o bolsa família e irá
na Assistência para ver o que esta acontecendo. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Raimundo Lopes, que faz os cumprimentos de
rotina e pede ajuda aos vereadores para fiscalizar a áreas próximo ao
rio Araguaia que é publica e esta sendo usado por um senhor que esta
cobrando taxa para estacionamento de carro e para armação de
barracas. Pede também aos vereadores que ajude na aprovação do
Projeto de distritamento de Bela Vista. Pede a Secretaria Legislativa que
faça a leitura de um oficio endereçado ao Executivo solicitando agilidade
na regularização da área publica onde esta sendo cobrado as taxas de
estacionamento de veiculo e cobrança de taxa de armação das barracas
em época de veraneio. Em seguida faz uso da palavra o vereador



António Luiz, o qual cumprimentos a todos e diz que hoje fez um
grande percurso pelo município, manifesta satisfação em ver nossa
cidade iniciando o asfaltamento das ruas e acredita que as máquinas
não pararam e ira dar continuidade ao asfaltamento logo após o termino
do festival do abacaxi, pois o recurso é para recapear a Avenida Orlando
Mendonça e onde esta o bloqueteamento. Pede aos vereadores aos
vereadores que continue trabalhando unidos e reforça o pedido do
vereador Serafim em aprovar o Projeto de emancipação de Bela Vista,
onde hoje a tarde o pessoal da USPU já estão reunidos aguardando a
reunião de amanh|)e o Prefeito,diz que quer assinar a emancipação da

Bela Vista, porém os tramites é lento e burocrático e para que isso
aconteça necessita que todos unam as força em prol de um só objetivo
e quem ganha com esse trabalho em uSnião é o povo de Floresta do
Araguaia. Comenta que desde que foi eleito se dedica todo seu tempo
ao trabalho de vereador porque sonha em ver nosso município crescer a
cada dia mais. Logo após faz uso da palavra o vereador Geraldo
Frederico, que faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação
quando se fala em emancipara a Vila Bela Vista o qual e um sonho e
anseio do povo daquela região. Discorre sobre o projeto de agricultura
familiar e pede aos colegas vereadores que aproOve o projeto, pois as
famílias que foram cadastradas a serem comtempladas com o projeto
são famílias de baixa renda, pede ainda aos vereadores que analise
bem o projeto e reduza o valor de sessenta reais/horas, porque tem
acompanhado o cadastramento das famílias, as quais foi solicitado que
fossem atendidas mês de setembro, porem só foram atendidas em
novembro porque o maquinário estava atendendo agricultores que não é
baixa renda. Endossa as palavras do vereador Renato referente a
situação do bolsa família que é um programa do governo federal e
parabeniza o Presidente Fernando Henrique que deu o grande passo
para esse desenvolvimento ao Presidente Lula que deu sequência ao
programa trazendo ainda mais beneficio e a Presidente Dilma que é
considerada como a segunda maior presidente na área publica do
mundo. Fala que as bolsas famílias vem beneficiar as famílias carentes
e esse recurso é para distribuir e não para fazer injustiça. Manifesta
satisfação pelo pequeno desenvolvimento de Floresta e deseja que as
ruas de Floresta seja todas asfaltadas, daí dar para perceber que
quando se tem boa vontade as coisas acontecem, pois recurso tem,
falto olhar, refletir e fazer o bem pra população. Diz que ontem recebeu
ligação de um professor dizendo que este vereador tinha doto na tribuna
que o professor estava faltando aula, porem disse que havia faltada uma
semana, porem o professor faltou uma semana por motivo de doença e
não havia dito o nome e hoje cita o nome do mesmo que e o professor
Arlindo que esta com problema de saúde e não mandarão outro para



substitui-lo e perguntou ao Secretario de Educação se já havia
providenciado o professor para trabalhar no lugar do professor Adindo e
o mesmo respondeu que sim. Diz que devemos analisar bem as
palavras, pois erro existe, mais não devemos buscar contendas, porque
somos pessoas civilizadas e iremos trabalhar este mandato juntos e por
isso devemos saber compreender as falhas de cada um. Em seguida
faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a
todos e agradece a presença de sua família nesta sessão. Justifica sua
ausência na sessão anterior. Discorre sobre a situação da educação e
afirma que o problema não é só nosso município perder aluno para outro
município, mais também alunos deixar de estudar por causa de uma má
administração, porque demitiu um professor que os alunos gostavam e
hoje esta tudo parado e hoje esteve com o secretario e perguntou ao ele
como ficaria esta situação e o mesmo respondeu que continuará como
esta. Diz que já entregou a ele o abaixo assinado solicitando uma
reunião com o secretario e ainda não foi marcado essa reunião. Fala
que a comunidade não estão insatisfeito com as demissões e sim como
as demissões acontecerão, isso parece ser perseguição. Comenta que a
presidente desta Casa havia dito que ajudaria a cobrar do secretario
uma atitude^ porem até o momento não esta ouvindo o clamor deste
vereador e nem da comunidade. Comenta sobre o projeto de agricultura
família, onde cita que a hora maquina será de sessenta reais e não acha
certo cobrar de família carente porque a Prefeitura é um órgão para
desenvolver trabalho gratuito para o agricultor que não tem condição
financeira para arcar com a despesa e pede que o projeto seja
modificado, caso contrario não votará a favor do projeto. Logo após faz
uso da palavra o vereador Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos
de rotina e fala que hoje esteve na Vila Bela Vista dando apoio ao
pessoal do SPU que já se encontra na Vila e pede aos vereadores que
colabore, porque esse é o primeiro passa para emancipara a Vila Bela
vista e manifesta apoio a população da Vila e diz aos Vereador Sarafim
que de entrada com o projeto e pode contar com o apoio deste
vereador. Discorre sobre a administração do prefeito Alsério que vem
demostrando que a reeleição dá certo, esperou a estiagem chegar para
iniciar as obras nas ruas de Floresta valorizando os recursos e os
trabalhos, pois tapa buraco não funciona mais. Diz que devemos cobrar
qualidade nas obras que estão e serão feitas nas ruas e acredita que o
asfalto será de grande qualidade. Fala que amanhar retornará a Vila
Bela Vista e convida os vereadores para irem reforçar o apoio a
população e o pessoal da SPU. Diz que viu os convites convidando a
população para a reunião, onde tinha foto de algumas pessoas e não
tinha foto do Prefeito e não citava o nome da Prefeitura e da Câmara,
portanto nada no município acontece sem o apoio desses dois poderes.



O próximo a usar a palavra é o Vereador Dorisvaldo Pires, que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do vereador Renato
dizendo que não acredita que se fizer uma fiscalização a respeito bolsa
escola e bolsa família e se encontrar prova concreta de que uma família
foi prejudicada por incompetência de um funcionário, por que um
pequeno produtor que recebe auxilia da bolsa família é grande ajuda do
Governo Federal e não é uma ajudo do funcionário. Manifesta
solidariedade ao Vereador Geraldo Frederico, pois como ele também já
foi prejudicado por palavras destorcidas e inversas ao que foi dito.
Discorre sobre o plano de carreira da educação o qual não foi
encerrado, esta tramitando e tentando um acordo e se não houver esse
acordo o mesmo vira da mesma forma e acredita aqui não é preciso um
vereador pedir ao outro que vote em um projeto, porque esse é o
trabalho do vereador, pois todos tem a competência de analisar um
projeto e saber se ele é viável ou não. Fala que a culpa do município
esta perdendo alunos para outro município não é só do Secretario de
Educação, mais ouve um serie de problema que ocasionou este
problema. Diz que se a Gercionita ainda fosse vereadora não estaria
acontecendo este problema porque a mesma tinha força e poder para
resolver essa situação.VFala que o Secretario esta desempenhando seu
papel, pois o Secretário abfiu^fnais uma sala de aula onde recebeu os
alunos de Campos Altos. Manifesta apoio ao vereador Raimundo
Sarafim referente a fiscalização das cobranças de taxas por morador na
beira do Rio Araguaia, assim como ao projeto de emancipação da Vila
Bela Vista. Discorre sobre a banca que virá dia 30 de junho para esta
expedindo as documentações da população e pede aos vereadores que
ajude a divulgar afim de que possa ser atendido o maior numero de
pessoa possível. E não havendo mais nada a tratar a senhora
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 22: 45 hs (vinte e
duas 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^/quese achada conforme vai
assinada por mim e pelos demais îrrtásèFps^ .da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, Vereador, IJÉ^ÉĴ ^ , Arly Manoel 1°.
Secretário, Vereadora Roseni Brito ''^L^j^^ç^ Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, *:gzz3jjpi- 2°.
SPÍ* notário **************************************************&******************
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