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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE ABRIL DE 2016.
ÁS 9:00 HS.

As 9: 00 hs (nove horas) do dia 28 de abril de 2016, 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
ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador RENATO PEREIRA
DE ALENCAR 1° Secretário e a vereadora ROSENI BRITO SOUSA, 2°
Secretário, em exercício, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1°
Secretário 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 a segunda secretária
que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmo (125:1)
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: Logo após é lida a ata da sessão anterior, a
qual foi posta em votação e obtendo aprovação unanime. Dando
continuidade à sessão é feito a leitura das indicações n° 013/16, e 014/16
dos vereadores Lázaro Purcino Renato de Alencar e Geraldo Frederico,
sendo ambas colocados e discussão e votação e obtendo aprovação
unanime. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Geraldo Frederico, que faz os cumprimentos de rotina e diz que faltou
ontem devido a uma virose que pegou e não estava bem. Diz que há trinta
e dois anos é filiado no Partido dos Trabalhadores e sempre se orgulhou de
fazer parte desse partido, que sempre teve empenho em melhorar a vida
das pessoas, por exemplo na questão do estudo que o Governo do PT
possibilitou para todas as pessoas. Diz que um homem que está atolado na
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corrupção está sendo o responsável por julgar a Presidente Dilma e que
espera que se a Presidenta vir a sair que venha alguém melhor para ocupar
o seu cargo. Fala que as eleições estão chegado e todos tem a
responsabilidade de analisar bem seus candidatos. Pede ao Gestor e ao
Secretário de Obras que veja a questão da agua parado na rua principal da
vila nova, que tem prejudicado muito a população, além de facilitar a
proliferação do mosquito aedis egipise. O próximo a fazer uso da palavra é
o vereador José Maria, o qual cumprimenta a todos e diz que o ex Deputado
Giovenni Gueirroz enviou uma emenda parlamentar de um trator para a
secretaria de agricultura e uma caminhonete para a secretaria de saúde e
teve gente que falou na rádio que o Gestor pegou 100,000,00 (cem mil reais)
para comprar uma caminhonete, sendo que está faltando medicamentos no
hospital, então acredita que o certo dessas pessoas que divulgarem
informações se certificarem antes. Agradece a vereador Piquena Vital por
agora fazer parte da família PDT. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e diz
que no mês passado foi aprovado algumas indicações solicitando a
recuperação de algumas estradas e bueiros e hoje agradece ao secretário
de obras por ter atendido essas indicações. Diz que esse mês esteve em
Belém, juntamente com o senhor Adélio dos Santos onde estivemos em
uma audiência com o Governador Simão Jatene, o Senador Flexe Ribeiro,
o chefe da Casa Civil o senhor José Megalle e a chefe de gabinete Tete
Santos ex-deputada estadual, onde o senhor Adélio dos Santos pediu apoio
a sua candidatura a Prefeito de Floresta do Araguaia e na oportunidade
levou alguns ofícios solicitando algumas das demandas do município. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Dorisvaldo "Boró", que
cumprimenta a todos e diz que há vários dias não usa a tribuna devido a
desmotivação na política. Fala que o Governo do PT era muito bom quando
o Lula era Presidente, porém não irá culpar a Presidente Dilma por tudo o
que está acontecendo, visto que ela não tem como controlar seus
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companheiros. Fala que da mesma forma o mandato do prefeito Alsério
também foi bom no passado mais não é por isso que irá deixar de fazer
cobranças. Pede ao secretário de obras que resolva o problema daqueles
dois regos que foram feitos na avenida principal da vila nova, pois que
constantemente tem causado acidentes e prejudicado o comercio, visto que
as pessoas estão evitando transitar na rua mencionada. Agradece ao
Prefeito, o secretário de educação e o secretário de finanças pela
construção de uma escola na Vila dos Anjos, que é uma região esquecida
pelo poder público o que deixou a população revoltada levando-os a
transferir seus títulos para Redenção e Pau-d'arco. Diz que a saúde do
município vem passando por inúmeras dificuldades e cita algumas. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino, o qual
cumprimenta a todos e solicita ao secretário de educação que olhe com
carinho para a indicação de sua autoria solicitando o muro da escola da Vila
Tabuleiro que foi aprovada hoje, bem como a indicação pedindo a
iluminação publica. Comenta sobre a saúde do município e diz que é muito
triste Floresta não ter o SAMU tendo o índice muito grande de acidentes.
Fala que todo ano tem orçamento para o município e todos os outros anos
as obras ficaram paradas e esse ano como é ano político está sendo
realizado várias obras e diz que precisamos de um Gestor que olhe para a
população os quatro anos de mandato. Dando seguimento a sessão faz uso
da palavra o vereador Renato de Alencar, que cumprimenta a todos e fala
que como representante do povo está sempre trabalhando em defesa da
sociedade. Comenta sobre a distribuição de agua no município e diz que
desde do mandato do ex-prefeito XIS que foi iniciada as obras a até o
presente momento não foi concluída e acredita que está faltando valorizar o
recurso público. Discorre sobre as pontes e fala que na Vila Bela Vista tem
duas pontes que estão em péssimas condições de trafegabilidade, correndo
o risco de causar graves acidentes aos seus usuários, sendo que o
município tem os meios necessários para proceder com tais recuperações.
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Fala que como representante do povo está à disposição para ajudar no que
estiver ao seu alcance. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly
Manoel, o qual faz os cumprimentos de rotina e solicita ao secretário de
obras que der continuidade as obras de recuperação da estrada da Grota
de Lama, visto que falta muito pouco para ser concluída. Comenta sobre o
discurso do colega vereador José Maria e diz que o senhor Giovanni Gueiroz
não ser um parlamentar hoje, faz muita falta, pois ele sempre ajudou muito
o Sul do Pará e cita algumas emendas parlamentares com ele. Discorre
sobre a caminhonete que foi comprada para a saúde e diz que é uma
emenda parlamentar que já vem destinada o que o Gesto irá comprar e o
município entra com uma pequena contra partida. Comenta sobre o discurso
do pastor Benedito ontem nesta Casa e diz que os futuros Vice-prefeito
devem tomar cuidado com quem irá se aliar, pois os Prefeitos depois que
ganham as eleições, sempre acabam pisoteando os Vice-prefeitos. Fala
que muitos dizem que o Brasil melhorou do Governo Lula, mais e sua
opinião foi do Governo do Fernando Henrique e que o País se encontra
nessa situação por culpa do Governo. Fala que hoje terá uma reunião as
19:30 na Vila Bela Vista que resolver questão da remoção Balsa e pede ao
Presidente da Câmara que faça parte da reunião. Faz a parte o vereador
Lázaro Purcino e diz que o senhor lhe ligou pedido que avisasse os
vereadores para participarem dessa reunião. E não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 45
(dez horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 29 de abril do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor Presidente convida o
senhor Sandro Ricardo para fazer uso da palavra, o qual cumprimenta a
todos e comenta sobre a corrupção no Brasil e diz que estava preparando
uma documentação da folha de pagamento dos funcionários públicos que
merece uma investigação e que irá trabalhar em cima disso juntamente com
a população. Diz que o que fala na rádio é baseado em fatos e que acredita
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que em vez de comprar a caminhonete deveria ter comprado uma
ambulância que seria muito mais útil a população. Faz a parte o vereador
Alécio e diz que não pode fazer emenda parlamentar para compra de
ambulância devido a operação sangue suga. Comenta sobre a iluminação
publica e fala que gostaria de saber o quantia que a Celpa repassou para a
Prefeitura durante essa Gestão. Fala que todo ano o tem no orçamento
recurso destinado para compra de veículo no Gabinete do Gestor e não ver
esses veículos sendo comprados. E para constar eu vereador Renato
Pereira de Alencar, 1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se
achada conforme vai assinada por mim e pejc^y^smalsmembros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, ^~~ ~ fJlyp^fe? J^enato Pereira de

1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereadora Roseni Brito Sousa,

, 2a. Secretária, em exercício.
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