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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE MARÇO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de março de 2015, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência
da vereador JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário e a
vereadora ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária, em seguida
o senhor presidente solicitou ao 1a Secretária a averiguação de quorum,
o qual constatou a presença de dez vereadores, havendo portanto,
quorum. Dando prosseguimento à sessão o senhor 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 (125:1,2) declarando aberta a sessão
de acordo com o artigo 110 do regimento interno, continuando solicitou
do 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 é feito leitura da indicação n°
017/15, do vereador Alécio Pessoa. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Alécio Pessoa o qual cumprimenta a todos e fala que todos os
políticos eleitos tem seu Mandato para prestar contas à sociedade e as
vezes as pessoas criticam muito os vereadores sem saber o trabalho que
está sendo realizado. Diz que tem muitos problemas do município que
são resolvidos sem ser divulgados. Fala que está semana fez três
indicações e cita-as. Fala que sempre se colocou à disposição da
população para resolver qualquer problema, porém é muito difícil, visto
que o vereador não tem poder para realizar, apenas cobra e pede
providências. Fala que os banheiros da feira coberta precisam ser
recuperados o quanto antes, pois são os únicos banheiros públicos da
cidade não estão em condições de serem usados e falou ao Executivo
que se isso não for feito irá fazer uma manifestação. Dando continuidade
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à sessão faz uso da palavra o vereador Nonato Alves o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a importância das sessões serem
transmitidas via rádio para divulgar os trabalhos que estão sendo
realizados por Esta Casa. Comenta sobre as dificuldades que o município
vem enfrentando em questão de estradas vicinais e principalmente as
pontes, pois as estradas por pior que estevam as pessoas conseguem
passar, agora a ponte depois que caiu deixa a população isolada e cita
algumas pontes que estão precisando urgentemente serem recuperadas.
Agradece ao novo secretário de Educação por ter resolvido a situação
dos alunos do São Brás, que são menores de idade estavam vindo de
moto para assistirem aula na sede do município. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e que
está Casa também é responsável pela administração do Gestor, visto que
o povo nos escolheu como fiscal dos recursos públicos e que muitas
coisas erradas acontecem porque o Gestor tem a certeza da impunidade
e que fica muito feliz quando ver os corruptos serem presos. Discorre
sobre a CPI da saúde onde foi comprovado que o Executivo deixou de
repassar para a saúde quase 2.000.000(dois milhões de reais), e a saúde
está faltado vários aparelhos para realizar exames de grande
necessidade e o município paga para outros municípios vizinhos para
realizar alguns exames, sendo que esses exames poderiam serem feitos
no próprio município. Fala que parabenizou a iniciativa do vereador Alécio
pela indicação da recuperação dos banheiros da feira coberta, porém isso
era para estar pronto a vários anos a feira precisar ser olhada com bons
olhos, pois é o cartão postal de Floresta e um ponto referência para a
população. Diz que não faz mais indicação, pois elas nunca são atendidas
e sua região está com as estradas intransitáveis e cita algumas obras
inacabadas no município. Fala que o papel dessa Casa é fiscalizar, porém
infelizmente não tem o apoio necessário. Discorre da Lei que foi aprovada
em 2013 e nunca foi cumprida e já houve duas denúncias Nesta Casa e
nada foi feito e fala que não foi eleito para cobrir erro do Prefeito, mais
sim para fazer o melhor para a sociedade se for preciso irá denunciar para
o Ministério Público não só o Prefeito, mais também está Casa de Leis. O
a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual cumprimenta
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a todos e fala que está semana está Casa recebeu uma denúncia, feita
pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o presidente da
Associação do Pirosca, sobre o projeto de lei n° 378/13 que não está
sendo aplicada e cita o objeto da lei. Diz que está com um requerimento
em mãos pedindo uma CPI, precisando da assinatura de quatro
vereadores e se essa comissão não for formada será uma decepção
muito grande e fala que se sente de mãos atadas e que irá enviar essa
denúncia ao Ministério Público, pois é o único apelo que tem para cumprir
o papel de fiscalizar. Diz que as obras que são realizadas no município
quase sempre não está conforme o projeto. Dando continuidade à sessão
faz uso da palavra o Renato de Alencar que faz os cumprimentos de
rotina e discorre sobre o discurso do colega vereador Lázaro Purcino e
fala que não é diferente e sempre procura fazer o correto. Diz que fica
envergonhado de ver a situação do município e não culpa apenas o
Prefeito, mais primeiramente está Casa de Leis, visto que está Casa tem
o dever primário de fiscalizar e muitas fezes é omissa. Fala que quando
esta Casa não cumpre seu papel a denúncia precisa ser enviada ao
Ministério Público e discorre sobre alguns problemas do município. Diz
que o Executivo não executa nem 1% das indicações feitas e aprovadas
por esta Casa. Comenta sobre as humilhações que o Prefeito faz os
vereadores passar e fala que seu mandato está à disposição da
população até seu último dia como parlamentar. Discorre sobre a feira
coberta que não tem um banheiro para digno de ser usado pela população
e fala que essa situação que causa vergonha. Diz que não pede nada
para o Gestor, pois como parlamentar deste município tem a obrigação
de cobrar que as coisas sejam feitas e fiscalizar o recurso público.
Discorre sobre a situação das vilas que estão as escuras, sendo que foi
feito várias indicações para as vilas pedido a recuperação da iluminação
pública. Fala que não irá mais fazer indicação, pois é em vão, visto que
nunca são atendidas. Diz que não adianta abrir uma CPI, pois por mais
que sejam provadas as irregularidades, esta Casa não toma as devidas
providências. Faz a parte o vereador Lázaro Purcino e fala que se está
Casa cumprisse com suas obrigações toda a sociedade sairia ganhando,
pois se os recursos fossem aplicados corretamente todos os serviços
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prestados à população seriam de melhor qualidade. Volta a usar a
palavra o vereador Renato e pede aos colegas vereadores que unem
forças e tomem uma atitude em relação aos problemas do município. E
não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 11: 20 (onze e horas e vinte minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 21 de abril do corrente
ano, no horário regimental. E para constar eu vereador Lázaro Purcino da
silva, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada
conforme_yai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
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Nonato
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