
ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 29 DE AGOSTO DE 2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 29 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 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 Mateus (6,22) 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, ato
seguinte foram lidos a Indicação 045/13, de autoria do vereador e Requerimento n°
008/13, de autoria do Vereador Geraldo Frederico. Dando continuidade a sessão a
senhora Presidente colocou em discussão em turno único as indicações e o
Requerimento apresentados, cada qual por sua vez, como não houve discussão os
mesmos foram postos em votação, pelo processo simbólico, sendo ambos
Aprovados por Unanimidade. Concluída esta fase da sessão à senhora presidente
declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE: Iniciando com o vereador
Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e discorre sobre uma visita que fez
juntamente com os vereadores Renato e Lázaro Purcino as casas populares e ficou
muito triste, pois esse programa é um convénio com Governo Federal para
beneficiar a população carente de nosso município porem muitos dos que foram
beneficiados já possuem casa própria colocando pessoas carentes que realmente
precisam para morarem por um ano para não perderem a casa e os mesmos ficam
felizes, pois não tem condições de pagar um aluguel sendo estes os que realmente
merecem o beneficio, tem denuncia de alguém que mora em outro município e
ganhou a casa pergunta administração como foi feito esse cadastramento. Fala das
péssimas condições que as casas foram entregues como piso de chão, vasos de
varias cor, sem reboco, banheiro sem terminar, fossas feitas com menos de 2 metros
da casa com apenas um metro de profundidade e encanação do banheiro direta pra
fossa, em consequência disso todo o ambiente fica com mau cheiro podendo causar
doenças aos moradores. Pede aos vereadores que verifiquem a situação e analise a
veracidade dos fatos. Agradece aos colegas vereadores que assinaram o
requerimento que fez da lista dos contemplados e garante que quando a lista chegar
irá a todas as casas verificar nome por nome e se tiver alguém que foi contemplado
e já tem casa vai procurar seus direitos, porque o papel do vereador é fiscalizar e
não abaixar a cabeça diz que foi eleito para servir a"comunidade e prestar um bom
serviço. Em seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino que
cumprimenta a todos discorre sobre o discurso do vereador Geraldo, sendo que
também esteve visitando as casas populares e ficou triste com o que viu e o que o
deixou mais triste foi o sistema sanitária fala que uma moradora ficou envergonhada
de lhe mostrar o banheiro que estava com mau cheiro por causa o sistema de
esgoto que vai da fossa direto pró banheiro, comenta que todos os projetos de casas
populares que já viu são padronizadas, rebocadas e com cerâmicas diz que os
vereadores tem que dá uma resposta à população a respeito das pessoas que tem



até duas casas e foi contemplado e outro caso da, pessoa morra em São Félix e
ganhou a casa e para não perderem o beneficio colocou outras pessoa para morar
na casa. Comenta sobre a questão das casas populares pode até forma uma
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, pois é lamentável que o nosso Gestor
permita o que estar acontecendo. Discorre sobre a Indicação que o vereador Boro
fez da iluminação publica da Vila Juassama, bem como sobre sua indicação sobre a
iluminação publica da Vila Piaçaba, que foi á prefeitura e protocolou o oficio, na
ocasião perguntou quem era o responsável pela a iluminação publica e responderam
que não tem ninguém responsável e mandaram procurar o Andrei. Espera que o
setor competente sobre a iluminação tome as devidas providencias pois a
população paga iluminação publica. Diz que teve no setor Bananal, onde as ruas
estavam às escuras, com muitas lâmpadas apagadas e isso traz dificuldades para
os moradores que precisam transitar e manifesta seu desejo que seja resolvido a
questão da iluminação publica. O próximo a usar a palavra e o vereador Renato
Pereira o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do
vereador irmão Geraldo, fala que tem muitas falhas na entrega dessas casas, pois
segundo seu conhecimento as casas não podem ser entregues antes de terminar.
Diz que não sabe o motivo dessa situação mais vai se informar. Comenta que todo
orçamento é feito com o valor maior do que o estipulado para que possam fazer
coisas de qualidade. Descreve a situação em que as casas foram entregues.
Convida os colegas vereadores para visitarem as casas e verem de perto a situação,
para que possam cobrar o que for de direito ao responsável pela construção.
Discorre sobre a questão do matador que estava com 3 anos parado e o proprietário
lhes procurou para saber qual a solução para ele,msendo que lhe informou que a
melhor solução seria regularizar o mesmo e o proprietário disse que foi 5 vezes
solicitar a regularização ao Gestor e não conseguiu nem o alvará de funcionamento,
então, juntamente com os vereadores Geraldo Frederico e Lázaro Purcino
marcamos uma reunião com o Prefeito que pediu 5 dias para resolver o problema,
esperamos 10 dias e nada foi resolvido, então pegamos o problema pra nós e
autorizarmos o funcionamento do matadouro. Diz que o Departamento de
Fiscalização Sanitária da Adepará veio e hoje após a fiscalização exarou a licença
para o funcionamento. Discorre que o dever do vereador que é cobrar o direito da
população. Comenta sobre a iluminação publica na zona rural que acredita ser
ilegal, uma vez que o povo paga e não usufrui a mesma, Pede ao Prefeito que entre
em contato com a Celpa porque essa questão depende dele resolver esta situação.
Dando prosseguimento à sessão a senhora presidente declarou iniciada a fase
destinada a ORDEM DO DIA: Iniciando com a Discussão em Segundo turno, de
forma global o Projeto de Lei n° 366/13, que dispõe sobre Abertura de Crédito
Especial ao Orçamento Vigente e continuando foi colocado em Votação, obtendo
assim Aprovação Unânime, na sequência foi colocada em votação em segundo
turno, de forma global o Projeto de Lei n°. 374/13, que dispõe sobre Alienação de
bem Imóvel, sendo colocado em Votação, obtendo assim Aprovação Unânime. E
não havendo mais nada a tratar a senhora presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 21: 20 hs (vinte e uma horas e vinte minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessões ordinárias o dia 23 de setembro do corrente ano, no horário
regimental. E para constatou Vereador Arly Manoel, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata,
que se achada conform,e.̂ Êife3i«€ ĵpor mim e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador,(MJmM^^^ Arly Manoel 1°. Secretário, Vereadora Rpseni Brito

Presíaenter Vereador Raimundo Nonato Alves, ^fd~. 2°.


