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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE AGOSTO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 26 de agosto 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 dez 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 Salmo (1, 5) 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, Em seguida foi lido as indicações 036/13, 037/13 e 038/13 de autoria do
Vereador Dorisvaldo Pires; Indicação 039/13 de autoria do vereador Renato e Indicação
040/13 de autoria do Vereador António Luis. Dando continuidade a sessão colocou em
discussão em turno único as indicações apresentadas como não houve discussão em
seguida os mesmos foram postos em votação em turno único, pelo processo simbólico,
sendo todas Aprovados por Unanimidade. Concluída esta fase da sessão à senhora
presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: iniciando com o vereador
Renato Pereira, que cumprimenta a todos e fala e sua admiração ao ex-Secretario de
Saúde Adélio que desempenhou um trabalho brilhante frente a secretaria. Diz que hoje
esteve no hospital e constatou que no hospital esta faltando até lençol para cobrira as
camas isso é desrespeito aos pacientes, pois o certo é trocar os lenços a cada troca de
paciente, diz que sabe que o recurso da saúde não é muito mais deveria ter o básico.
Discorre sobre que esteve em Brasília e lhe foi informado que foi liberada 12 mil escolas
para o estado do Pará e em nosso Município tem escola de palha caindo sobre as
crianças. Fala de um senhor que esta com sua produção de milho perdendo por falta de
ponte para escoar sua produção assim como outras famílias que moram próximo e já
marcou uma reunião com o Prefeito e a Secretaria de obra, no entanto o povo veio para
a reunião, porém o Prefeito nem a Secretaria estavam lá para receber o povo só após
algum temo o Pastor Pereira veio para falar com os produtores. Diz que o vereador pode
entrar com requerimento pedindo a exoneração do cargo de qualquer Secretario que não
queira atender e respeitar o povo, porque tanto o Prefeito, Vereadores e Secretários
recebem porque o Povo é quem paga, por essa razão devemos sim respeita-los e
atender suas reivindicações. O próximo a usar a palavra é o vereador Raimundo Lopes,
o qual faz os cumprimentos de rotina e fala da luta dos vereadores durante o período de
recesso. Fala da situação da Educação na Vila Bela Vista, onde por falta de Casa e
utensílios domésticos os professores não querem ir dar aulas e pede ao Secretario de
Educação que tome as providencias necessárias o mais rápido possível, pois os alunos
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estão perdendo aula. Em seguida usa apalavra o Dorisvaldo Pires, o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações de sua autoria hoje aprovada,
sendo que duas indica a reposição das luminárias nas ruas das Vilas Escolinha e
Juassama, onde a população pagam e não usufrui da iluminação publica. Fala sobre a
doação do material da antiga escola 19 de novembro para uma família carente que
necessita desse matéria para ter um lar. Comenta que quando se reelegeu disse que
seria um vereador cobrador e já estamos no mês oito e nossa cidade esta em situação
precária principalmente o setor Tio Xis que esta esquecido, porque só projeto no papel
não resolve problema do dia a dia, tem que tem ação. Discorre sobre a precariedade das
estradas e pontes do município. Diz que quando falou que a ex-vereadora Gercionita era
guerreira é porque sempre conseguia seus objetivos, prova são as pontes que ela
conseguiu e hoje tem uma na região de Bom Jesus II que esta quase caindo e se isso
acontecer a região ficará ilhada, talvez possa alguém falar que este vereador é oposição,
mais não se preocupa com isso, porque o trabalho do vereador é cobrar beneficio para o
povo. Logo após usa a palavra o vereador Raimundo Nonato Alves, que cumprimenta
a todos e comenta sobre as dificuldades enfrentadas pelos munícipes. Fala de sua
preocupação com as varias pontes que estão caindo e outras que já cairão e o verão
esta acabando e muito tem por fazer e as dificuldades só aumentam com a chegada do
inverno. Fala sobre a dificuldade de falar ou de ser atendido pelos Secretários municipais
e enquanto não fala com o chefe pelo trabalho não consegue resolver os problemas.
Fala da precariedade da ponte sobre o córrego ema próximo ao São Brás, o que pode vir
causar acidentes e ouros situações criticas não sabe por que a Secretaria de Obras não
esta tomando as providencias. O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz,
que faz os cumprimentos de rotina e pede aos vereadores como ato de solidariedade,
pede um minuto de silencio em memória ao falecimento do pai do Vereador Renato.
Agradece aos vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria. Diz que ouve os
vereadores reclamando sobre o não atendimento de suas indicação'e se preocupa,
porque o município pode esta passando por uma crise e vê a situação das estradas e a
chegada do inverno, assim como se aproximo o período de safra do abacaxi e vê nas
estadas principais muitas pontes em condições precárias e outras já intransitáveis como
as citadas em sua indicação. Fala que acredita que esta fase difícil irá passar e acredita
que a Secretaria de Obra irá resolver em tempo as situações mais criticas e se coloca a
disposição para ajudar no que for possível, pois à medida que a população é favorecida
todos se sentem bem, por isso os vereadores devem ser parceiros e ajudar as coisas
acontecer. Em seguida faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico, que
cumprimenta a todos e discorre sobre sua viagem a Belém e agradece o apoio dos
colegas vereadores nesta viagem. Endossa as palavras do vereador Nonato Alves,
quanto o não atendimento por porte do poder publico, pois fez oficio pedindo uma
reunião com o gestor e a secretaria de obra e não foi atendido, quando chegou com o
povo para a reunião o Prefeito ao estava e nem o vice a Prefeitura estava sem
representação e depois aparecer o Pastor Pereira para conversar com o povo. Diz que a
partir do momento em que o político se elege acaba-se o favoritismo da sigla partidária e
a Prefeitura é do povo, e nesta gestão vê que o gestor trabalha como se a Prefeitura
fosse sua empresa. Diz que tem orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, porque
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esse mês veio 5 ônibus para Floresta e não teve passeata para apresentar ao povo,
sendo que em Rio Maria o Prefeito saiu nas ruas em agradecimento ao Governo
Federal. Fala que o PT distribuiu maquinas para os municípios sem olhar partido e sim a
necessidade do Povo. Em 2008 o Claudinei fez varias pontes e hoje as pontes estão
caindo e outras feitas buchas e se aproxima o período chuvoso e com certeza ficaremos
ilhados, inclusive tem uma bucha na ponte enfrente a casa do Secretario de Meio
Ambiente e isso é uma vergonha, pois recurso tem, falta é administração. Parabeniza o
senhor Adélio que fez um bom trabalho frente a Secretaria de obras. Diz que esperava
que nestes meses de agosto e setembro estivesse fazendo pontes e, no entanto estão
fazendo bucha isso não é falta de recurso e sim de responsabilidade com o direito do
povo. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o qual faz os
cumprimentos de rotina e ouvindo o discurso dos vereadores pensou que só os
vereadores do PT que tinha dificuldade de ser atendido pela administração, porem nota-
se que todos os vereadores tem essa dificuldade. Fala que fez oficio em nome das
regiões de Piaçaba e Tabuleiro marcando uma reunião com o Prefeito para falar das
dificuldades da comunidade inclusive da falta de água e no dia marcado estava presente
na reunião a Secretaria de Obra e a assessora do Prefeito Gercionita e foi dito que o
Prefeito estava viajando para Marabá e depois ficou sabendo que o mesmo estava na
região de Tabuleiro fazendo estrada do INCRA. Perguntou para a atendente qual era o
dia que o Prefeito ficava na Prefeitura para atender o povo e a mesma disse que
nenhum, comenta que ficou triste revoltado com a situação. Fala que solicitou a
secretaria de obras que recuperasse, a ponte do lajeado próximo a piaçaba que esta
caída, a secretaria disse que iria esperar o córrego secar para arrumar já tem 5 meses
e nada foi feito se começar a chover e a ponte não for arrumada vai ficar intransitável.
Discorre sobre o problema da água da Vila Tabuleiro diz que fez o orçamento de um
poço artesiano e fica em 25.000 (vinte e cinco mil reais), ressalta que não e caro para
resolver o problema da população que esta cavando poço manual em vão visto que não
resolve o problema e a obrigação do gestor é executar a necessidade do povo. hoje fez
outro ofício para marcar uma reunião com o prefeito teve ontem no tabuleiro e constatou
que poço que foi cavado com menos de 2 metros de profundidade só tem meio metro de
água barreta pra suprir a escola com mais de 100 alunos fala que os vereadores tem que
unir forças com o prefeito para o bem da população. Pede ao gestor o receba para a
reunião para resolver o problema da água. 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 27 de agosto-^o 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 jpĵ ^^p^ t̂es demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,

zzê^\y Manoel 1°. Secretário, Vereadora Roseni Brito
'residente, Vereador Raimundo Nonato Alves, JMJfÇL 2°.
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