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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE
FEVEREIRO DE 2014. ÁS 20:00 HS.

As 20: 00 hs (vinte horas) do dia 24 de Fevereiro de 2014, 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 LÁZARO PURCINO DA SILVA
1° Secretário e o vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2°
Secretário, em seguida o senhor presidente solicitou ao 1°
Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a presença
dos onze 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 Salmos (23:1) 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: após lida a ata da sessão anterior, a
mesma foi posta em votação e em seguida aprovada por
unanimidade, ato seguinte é lido a resolução da mesa diretora n°
001/14 que dispõe sobre o calendário das sessões ordinárias para a
2° segunda sessão legislativa da 5° legislatura. Dando seguimento é
feito a leitura da resolução da mesa diretora n° 002/14, que dispõe
sobre a composição das comissões permanentes para a segunda
sessão anual da quinta legislatura. Dando prosseguimento é feito a
leitura da resolução n° 001/14, que dispõe sobre alterar a resolução
n°001/2012 e a resolução n°003/2009, que recompõe os valores
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estabelecidos pela resolução n° 001/2013 e dispõe sobre a
reorganização da estrutura administrativa e do plano de carreira,
cargos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de
Floresta do Araguaia, sendo a mesma encaminhada para a
comissão de Legislação, Justiça e Redação. E continuando é lido à
resolução n° 002/14, que dispõe sobre alterar a resolução 004/03,
sendo o mesmo encaminhado para a comissão de Legislação,
Justiça e Redação. Em seguida é lido o requerimento n°001/14, de
autoria do vereador Lázaro Purcino, sendo o mesmo posto em
votação e Aprovado por Unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador António Luiz que cumprimenta a todos, e manifesta
satisfação pelo inicio dos trabalhos. Fala que o trabalho do vereador
nem sempre é reconhecido, no entanto continua se esforçando em
fazer o melhor para a população. O próximo a fazer uso da palavra o
vereador Raimundo Serafim o qual cumprimenta a todos e discurso
e fala que a população espera que os vereadores tomem providência
com relação à secretaria de assistência social, a qual a suspeita de
administrar mal o dinheiro publico. Diz que irá conversar com o
gestor para que ele tome as providências necessárias, e se o Gestor
não tomar as devidas medidas ele juntamente com os demais
vereadores irá formar uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar a Assistência Social. Continuando faz uso da palavra
o vereador Raimundo Nonato Alves o qual faz os cumprimentos de
rotina e discorre da emenda que foi feita para a construção de uma
quadra de futebol de areia na região do Bom Jesus l a qual teve inicio
nas obras no mês de novembro do ano passado. A obra ainda não foi
inaugurada, porém a população já vem desfrutando deste benefício.
Agradece a Deputada Tetê Santos do PSDB que enviou o recurso.
Manifesta alegria por esta obra ser um benefício que o vereador
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conseguiu para o município. Discorre de sua preocupação com o
período das chuvas e as estradas que já não estavam boas, e agora
pior em consequência das muitas chuvas, prejudicando o
escoamento da safra de abacaxi e as crianças da zona rural que
precisam vir à sede do município para estudar e estão perdendo
aula. Continuado Faz uso da palavra o vereador Arly Manoel o qual
faz os cumprimentos de rotina e discorre do discurso do vereador
Raimundo Nonato com relação às estradas do município. Diz que
infelizmente presenciou um trator puxando um caminhão, na sede do
município uma cena que o envergonhou muito como vereador deste
município, e a questão das estradas vêm lhe preocupando muito
visto que estão em péssimas condições e ainda tem mais de 2
meses de chuva pela frente. Diz que os colegas vereadores
deveriam fazer uma reunião com o prefeito e cobrar as devidas
providencia. Discorre sobre o veto da Presidente na a criação de
novos municípios no país, sendo que só no estado do Pará seriam
criados no mínimo mais 40 novos municípios, que com certeza iria
melhora a situação do estado. Parabeniza os deputados Zé Geraldo
e Zequinha Marinho que discursarão contra esse veto. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual
cumprimenta a todos e discorre da preocupação de toda a população
com relação às pontes, estradas e bueiros do município e que esteve
hoje conversando com o assessor jurídico desta casa, pedindo
orientações para elaborar um projeto de lei responsabilizando o
Gestor pelas condições das estradas no município, porque em sua
opinião o produtor não pode levar prejuízo por causa das condições
das estradas, o que tem relatos que vem acontecendo. Fala do
requerimento que colocou hoje nesta casa pedindo informações,
visto que em nosso município tem muitas áreas de assentamento do
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INCRA, o Gestor diz que é responsabilidade do INCRA, bem como
as estradas estaduais então fez esse requerimento para ter real
conhecimento de quem é a responsabilidade de cada região e diante
dessas informações quer elaborar esse projeto responsabilizando o
Gestor pela manutenção dessas estradas e agradece aos colegas
vereadores que aprovarão seu requerimento. Parabeniza a
população da Vila Piaçaba que apesar de não ser sua
responsabilidade fizeram a ponte em sua localidade, visto que
estavam ilhados, diante da irresponsabilidade do Gestor e estão
organizando outro mutirão para arrumar a estrada e isso é
vergonhoso para a Administração, assim como a região do Tabuleiro
que esta se organizando para fazer o mesmo isso é uma vergonha.
O próximo a usar a palavra é a vereadora Roseni Brito a qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a situação das estradas e
pede ao senhor Presidente desta casa que convide o Prefeito e a
secretaria de Obras para uma reunião, para que possamos ter
conhecimento de seus planos com relação a isso, porque a situação
é muito preocupante, visto que a população vem tendo prejuízos.
Logo após faz uso da palavra o vereador Renato Pereira de
Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que protocolou
um documento no Ministério Publico culpando esta casa pelo o
encerramento da CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito, visto que
a mesma não aprovou o requerimento de sua autoria pedindo a
prorrogação da CPI por mais 2 meses. Manifesta satisfação pelas as
palavras do vereador Raimundo Serafim e diz que deveriam formar
uma CPI para cada secretaria deste município. Discorre que nos 2
meses que esteve a frente da CPI da Saúde descobriu coisas
vergonhas, coisas do Gestor sair deste município preso, visto que
seus atos é de formação de quadrilha. Fala que com base no que foi
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apurado alguém deve ser responsabilizado e esse alguém com toda
certeza é o Gestor. Pede ação dos colegas vereadores e mostrar
para a população que estão de fato cumprindo seu papel de
vereador. Discorre que a Lei Orgânica diz que o Gestor deve prestar
contas a esta casa e isso nunca aconteceu. Fala do projeto de plano
de carreira do magistério publico municipal que foi aprovado no ano
passado o qual o Gestor disse que não ia abaixar o salário de
nenhum professor, porém o projeto deixa muitas brechas na lei, e
tem professor que já perdeu mais de 500,00 (quinhentos reais) de
seu salário. O próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo
Frederico que cumprimenta a todos e discorre das péssimas
condições das estradas de todo o município. Parabeniza a deputada
Bernadete pelos recursos enviados ao município, no entanto com
pouca utilidade, visto que a Administração não executa os trabalhos,
porque de nada adianta as maquinas paradas no pátio da prefeitura.
Diz que vai fazer um requerimento pedindo as maquinas emprestada
da Prefeitura e garante a todos que irá realizar os trabalhos sem
pedir nem mesmo um litro de óleo ao Prefeito. Comenta que a culpa
do município estar nesta situação não é só do Gestor esta casa é
também tem culpa, visto que quando entrou o requerimento pedindo
a prorrogação da CPI esta casa não aprovou participe. Discorre que
a solução não é trocar de secretario como estão querendo fazer com
a Assistência Social, devemos é formar uma CPI para investigar o
que vem acontecendo com os recursos e esclarecer os fatos a
população, por que esse é o nosso papel como vereador. Discorre
do projeto de resolução para mudar a sessão para ás 09:00 da
manhã e diz que não concorda visto que esse horário toda a
população estará trabalhando e não poderá assistir a sessão e pede
ao vereador Arly Manoel que retire esse projeto desta casa. Pede ao
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vereador Renato de Alencar que forme a CPI para esta casa colocar
o Gestor em julgamento. E não havendo mais nada a tratar o senhor
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21: 30 hs (vinte
e uma horas e trinta minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 25 de fevereiro 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 vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereadon^^^^yz^ f'S\o
Purcino da SiLvfeg-^Secretário, Vereador Alécio da Costa
Pessoa c ;^^^^fe r̂TPresidente. Vereador Raimundo Nonato
Alves, ^fljÊL 2°.
Secretário ****************************************************************

***********
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