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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 18 DE FEVEREIRO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 18 de fevereiro 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 MANORL, 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 28 (07) declarando aberta a sessão de acordo com o Artigo 110 do
Regimento Interno, convida o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Alsério
Kazimirski para fazer uso da Tribuna, onde na oportunidade fará a abertura dos
trabalhos Legislativos. Faz uso da palavra o Prefeito municipal, Alsério Kazimisrki, o qual
cumprimenta a todos e expõe seu plano de trabalho para a quinta legislatura, se coloca a
disposição dos vereadores para juntos trabalharem em prol do município. Pede a cada
vereador que deixe a política para traz e trabalhem unidos pelo desenvolvimento deste
município e que cada um possa esta pedindo que seus deputados possam esta
colocando emendas no orçamento da união solicitando beneficio para nosso município.
Diz ao povo que quer cumprir o que prometeu em campanha política. Continuando
solicitou da 1° Secretário a Leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE: É lida a
resolução n° 003/13 - MD/CMFA, que dispõe sobre a composição das Comissões
Permanentes para a Primeira sessão Anual da Quinta Legislatura, concluída esta fase
da sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE:
para os vereadores inscritos, iniciando com o Vereador Dorisvaldo Pires de Almeida, o
qual cumprimenta a todos e comenta que realmente devemos buscar recurso junto as
deputados, que na maioria das vazes só vem aqui em período político r quase todos
tiveram votos em Floresta e não buscam saber das necessidades de nosso município.
Fala que todos os vereadores que vão a Belém levam muitos oficio aos deputados
solicitando recurso e poucos dão resposta satisfatória a nosso município. Manifesta
preocupação com a Mineração de ouro, uma vez que não sabemos o que a mineração
paga de imposto ao município e leva livremente nosso património e daqui a alguns anos
leva todo nosso recurso e não deixa nada de beneficio, quanto a mineração de ferro
temos uma nossa do que eles pagam. Fala que o município já perdeu o apoio da
mineração de ferro, que apenas alguns funcionários são de Floresta, mais o minério esta
indo embora, por isso devemos cobrar dessas minerações que ajude mais nosso
município. Discorre sobre a cobrança exorbitante de iluminação publica na zona rural e
quando os proprietários vão à rede Celpa lá diz que essa cobrança é culpa dos
vereadores. Em seguida usa a palavra o vereador Geraldo Frederico, o qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação em esta nesta casa com o compromisso de
cumprir o papel de vereador e junto com os companheiros fazer o melhor para Floresta
do Araguaia e será rígido com o que for errado e que for certo pode contar com seu
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apoio. Promete ao povo principalmente a classe educadora que será um vereador de
dialogo, equilíbrio e compreensão e também de cobrança. Pede aos colegas vereadores
para que juntos possam fazer um bom trabalho em prol do povo de Floresta. Diz a classe
educadora reivindica melhoria de seus salários e fica triste em saber que esta classe
estão se organizando para fazer uma manifestação e quem perde são os alunos e pais
de família, então pede ao Executivo e ao secretario de Educação que reavalie esta
situação junto com o SINTEPP e dos educadores. Logo após faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino, o qual cumprimenta a todos e reafirma seu compromisso de
trabalhar para o povo de Floresta do Araguaia. Diz que sabe do tamanho da
responsabilidade que assumiu e que os desafios do município é grande, assim como as
necessidade da população do nosso município. Comenta que participou da reunião com
os educadores e os mesmo pede que atenda a reivindicação da classe do contrario terá
sim uma manifestação, porque foi reduzida a carga horária e novos professores foram
contatados e pede ao executivo que volte sua atenção para esta classe. Coloca sei
mandato a disposição de todos. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly
Manoel, que faz os cumprimentos de rotina e diz que hoje se inicia um trabalho árduo e
sempre vai existe problema e que um mandato ou dois não consegue sanar a todos os
problemas, porem devemos trabalhar unidos e nunca deixar de buscar beneficio para o
povo, pedir sempre aos deputados que destine recurso para Floresta e nunca esqueçam
de ir ao Banco do Brasil, Celpa e na Tim para tentar melhorar a vida do nosso povo,
assim como no setrarn.cobrar agilidade na construção do prédio da Câmara. Diz que já
cobrou varias vezes a questão da cobrança exorbitante da taxa de iluminação publica
rural e para que ela deixe de existir o Prefeito deve fazer um projeto de Lei retirando
essa cobrança e muitas vezes essa cobrança é erro de cadastro. Fala que todos os anos
faz indicação pedindo as placas de sinalização das ruas da cidade e a colocação de
quebra molas a fim de evitar os vários acidentes que vem acontecendo, esses mínimos
detalhes faz a diferença da vida de nosso povo e visitantes. Comenta sobre a
necessidade de nomear as ruas de Floresta, onde tem rua um dois e assim por diante
que podem ser representadas por pessoas que se destacaram em nosso município. Em
seguida faz uso da palavra o vereador António Luiz, que cumprimenta a todos e
manifesta satisfação em esta novamente nesta casa para continuar junto com o Alsério e
colegas vereadores desenvolvendo um bom trabalho para este município. Diz aos
colegas vereadores que é parceiro de trabalho e acredita que a política deve ficar para
daqui a três ou quatro anos e nos focar nos trabalhos em prol do povo e se coloca a
disposição de cada vereador para contribuir para o desenvolvimento deste município.
Discorre sobre o trabalho do Executivo que quer realmente continuar desenvolvendo um
bom trabalho para o povo de Floresta. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Raimundo Nonato Alves, que cumprimenta a todos e manifesta satisfação em rever os
colegas da legislatura passada assim como receber os novos colegas e se coloca a
disposição de todos para contribuir com o desenvolvimento de seus trabalhos, pois sabe
que o objetivo de cada um de nos é o melhor para o município de Floresta, pois somos
uma família que devemos ter uma preocupação com a familiar maior que é o povo de
Floresta. Diz que é único vereador do PSDB e tem um compromisso e uma bandeira a
carregar e essa bandeira não é a do partido mais todo o município e tem preocupação
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com todas as áreas e já fez pedido em favor da região de Bom Jesus l e vem aqui
agradecer o atendimento rápido para socorrer as necessidades dos moradores daquela
região. Na sequência faz uso da palavra o vereador José Maria, que cumprimenta a
todos e diz que chegou nesta Casa com o compromisso de desenvolver um bom
trabalho neste mandato. Discorre sobre a questão da iluminação publica rural e acredita
que devemos analisar e sanar esta situação. Comenta sobre os constantes acidentes
que vem ocorrendo em Floresta. Logo após faz uso da palavra o vereador Raimundo
Serafim, que cumprimenta a todos e expõe sue plano de trabalho para o município. Diz
que ainda não fez indicação e o Executivo junto com secretaria de obra já concluiu duas
pontes feita na região e isso é motivo de agradecê-los e esta aqui para trabalhar em prol
do povo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio da Costa, que
cumprimenta a todos e fala que o diferencial de Floresta do Araguaia é a produção de
abacaxi e neste período chuvoso e sufoco muito grande para manter as estradas
trafegáveis e acredita que neste verão temos fazer uma base concreto nas pontes para
suportar a grande demanda do transporte de caminhões para o ano de 2014 não
tenhamos tantos problemas nas estradas. Parabeniza a Presidente desta Casa que
inicia seus trabalhos com garra e afinidade com os funcionários. Logo após usa a
palavra o vereador Renato Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e diz que como
vereador eleito esta a disposição de todos e para ajudar a alavanca nosso município.
Fala que será um vereador que cobrara muito, porque o vereador deve esta empenhado
em buscar o melhor para o município, discorre sobre a questão da iluminação publica e
acredita que o povo esta certo em cobrar e ninguém deve pagar o que não esta
usufruindo e diz ao vereador Boro que esta junto a ele nesta luta. Pede para unir nossas
forças para trazer um delegado para nosso município, porque já não temos um Fórum,
então que tenhamos pelo menos um delegado para facilitar a vida dos moradores de
nosso município e devemos ir a Belém solicitar a volta do delegado Taborda que
desempenho um bom trabalho em Floresta. Comenta que o Prefeito deveria ter um fiscal
do município para esta nas minerações acompanhando o que sai do nosso município.
Fala que esteve em Belém e cobrou beneficio do seu deputado para nosso município.
Em seguida a senhor Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario, pois
será a próxima a fazer uso da palavra. A vereadora Roseni Brito cumprimenta a todos e
diz que ao iniciar este trabalho legislativo que agradece a Deus por ter lhe dado força
para esta aqui, à população que numa atitude democrática lhe conduziu ao parlamento e
a confiança dos colegas vereadores por lhe ter conduzido a Presidência desta Casa.
Deseja aos colegas vereadores uma legislatura de muito trabalho e compromisso com o
bem estar de nossa comunidade. Fala que como vereadora quer trabalhar junto com os
colegas vereadores, com o executivo e principalmente junto com o povo de Floresta.
Agradece a cada funcionário desta casa pelo empenho. Agradece a presença de todos.
E não havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 21: 22 hs (vinte e uma horas e vinte e dois minutos), e convoca os
vereadores para a próxima de sessão ordinárias dia 19 de fevereiro do corrente ano, no
horário regimental. E para constar eu Vereador Arly Manoel,/l° Secretário lavrei e
assino a presente Ata, que se achada conforme vai assinada po/mim""^ pelos demais
membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, /fMfwU$b^, Arly Manoel
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1°. Secretário. Vereadora Roseni Brito KiWW . Presidente. Vereador
Raimundo Nonato Alves, , 2°.
Secretário.*
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