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

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE FEVEREIRO DE
2016. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 23 de fevereiro 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 ANTÓNIO LUIZ
MORREIRA DOS SANTOS, 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 Salmo (135:3) 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 a leitura da Resolução da Mesa
Diretora n° 001/16, que dispõe sobre a fixação do calendário das sessões
ordinárias para a 4a sessão anual da quinta legislatura da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia. Logo após é feito a leitura da Resolução
da Mesa Diretora n° 002/16, que dispõe sobre a Composição das
comissões permanentes para a quarta sessão anual da quinta legislatura
da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia. Em seguida é feito a leitura
do requerimento n° 001/16 e 002/16, dos vereadores Lázaro Purcino,
Renato de Alencar e Geraldo Frederico, sendo ambas colocadas em
discussão e votação e obtendo aprovação unânime. Concluída esta fase
da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEM A
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LIVRE. Iniciando com o vereador Renato Pereira de Alencar, que
cumprimenta a todos e diz que as dificuldades são muitas, porém não
devemos desaminar. Fala que apesar da crise que o Governo Federal está
passando, nunca deixou de repassar o recurso do município. Diz que
admira o Gestor como pessoa, no entanto percebe várias falhas em sua
administração. Pede aos colegas vereadores para tentarem resolver a
questão da população da Vila Matão que receberam a doação de um
terreno e agora estão sendo cobrando pelo terreno. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Arly Manoel, o qual faz os cumprimentos de rotina
e comenta sobre a eleição da nova Mesa Diretora e diz que ficou muito
desapontado com o colega vereador António Luiz que comentou que ele
não foi presidente dessa Casa por causa de sua interferência. Fala que
em 2013 em uma viagem a Belém que os colegas vereadores Alécio
Pessoa, José Maria, Nonato Alves, Raimundo Sarafim, Dorisvaldo e
António Luiz, onde ficou combinado que o colega vereador seria presidente
em 2014, o vereador José Maria em 2015 e o vereador António Luiz seria
em 2016, porem estava havendo um empasse então o Prefeito fez uma
reunião com os vereadores onde ficou decidido que a vereadora Piquena
Vital seria presidenta desta Casa e quando foi na hora da votação o
vereador Alécio Pessoa saiu com uma Chapa e foi o Presidente. Fala que
não tem nada contra o colega vereador António Luiz e apenas provou o
que havia dito que o colega vereador não seria Presidente desta Casa.
Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo
Frederico, que cumprimenta a todos e discorre sobre a audiência publica
realizado pelo o Executivo e diz que faltou o Gestor convidar as
autoridades do município para participarem. Diz que tem consciência da
crise que o País está passando e da corrupção, no entanto, o Governo
Federal nunca deixou de arcar com suas responsabilidades. Diz que antes
do governo Lula o município de Floresta não tinha uma obra que fosse
realizado com recurso do governo Federal e para ganhar uma Patrol o Ex-
prefeito XIS teve que se ajoelhar nos pés do Presidente Lula e o parabeniza
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pela atitude e agora tem várias obras e maquinários, então tem orgulho do
Governo do Partido dos Trabalhadores. Em seguida faz uso da palavra o
vereador António Luiz, o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre o discurso do colega vereador Arly Manoel e fala que em seu ponto
de vista é falta de ética expor para a população os problemas internos
desta Casa, mesmo assim se sente obrigado a trazer alguns
esclarecimentos e diz ao colega vereador Arly que não houve articulação
por parte do vereador Alécio Pessoa e sim a iniciativa veio de sua parte e
que nunca votou em um Presidente desta Casa por troca de favores e que
sempre cumpriu com sua palavra. O próximo a usar a palavra é o vereador
Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e discorre sobre a audiência
publica que aconteceu na última sexta feira que seria uma prestação de
contas do Executivo, porém não houve prestação de contas, apenas foi
citado alguns repasses que deixou de serem repassados, mais não foi
mostrado nenhuma documentação provando o que foi dito e em sua
opinião isso foi para enganar a população. Comenta sobre o requerimento
de sua autoria solicitando o balanço geral do município visando ter a real
situação do município, bem como um requerendo a aplicação da Lei n°
096/03, que obriga a identificação dos veículos usados pela Administração
e fala que esse já é o segundo requerimento que faz solicitando a aplicação
dessa lei. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que no período
de recesso da Câmara os vereadores continuam trabalhando. Comenta
sobre a eleição da Mesa Diretora e diz que como foi mencionado seu nome
irá fazer alguns esclarecimentos e fala que é verdade que falou que votaria
no vereador Alécio e que se o colega vereador Lázaro Purcino saísse
candidato teria seu apoio. Diz que o Prefeito não tem que interferir nos
assuntos da Câmara, pois quem manda na Câmara são os vereadores, o
Prefeito manda na Prefeitura. Faz a parte a vereadora Piquena Vital e diz
que não estava pensando em ser Presidenta desta Casa e que o colega
vereador Alécio pessoa lhe convidou para ser Primeira Secretaria e que
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falou que iria votar para o vereador Alécio, porem houve uma reunião em
que seu nome foi lançado para ser Presidente desta Casa e todos que
estavam na reunião concordaram, no entanto ficou com a consciência
pesada, pois sabia que o colega vereador António Luiz que teria de ser o
Presidente, então ligou para o Prefeito mas Prefeito não concordou. Volta
a fazer uso da palavra o vereador Nonato Alves e diz que o Prefeito queria
que o Presidente da Câmara fosse a vereadora Piquena Vital, mais os
vereadores opinaram pelo vereador Alécio Pessoa. Discorre sobre as
pontes e diz que várias pontes que está em péssimas condições de
trafegabilidade e algumas até mesmo interditadas colocando em risco a
segurança de seus usuários. Em seguida o senhor Presidente passa a
Presidência para o 1° Secretario pois é o próximo a fazer uso da Palavra.
O vereador Alécio Pessoa faz os cumprimentos de rotina e diz que está
com um projeto para transmitir as sessões via internet para que as pessoas
tenham mais acesso e acompanhe o Poder legislativo do Município e
também fazer algumas sessões itinerantes nas Vilas, visando
principalmente a participação da população. Comenta sobre o discurso do
colega vereador Arly Manoel e diz referente a Mesa Diretora não fez nada
inconstitucional e tem a consciência limpa. Fala que quando foi Presidente
da Câmara em 2014 sempre respeitou o regimento interno desta Casa e
os direitos de todos os vereadores independente do partido e irá continuar
respeitando. 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 24
de fevereiro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental o senhor Presidente convida o senhor Edson Odilon da Silva,
que cumprimenta a todos e diz que com o passar do tempo as cisternas
foram substituídas por poços semi-artisianos e a população começou a
utilizar as cisternas para jogar entulhos e até mesmo esgoto o que não
pode acontecer e foi o que aconteceu na Vila Mendonça. Diz que em
outubro/novembro de 2015 a agua da cisterna de sua residência na Vila
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apresentou mal cheiro insuportável, tentou resolver o problema de várias
formas e não conseguiu e temendo o problema se alastrar para as outras
cisternas enviou um oficio para o José Lima, responsável pela vigilância
sanitária de Floresta do Araguaia solicitando uma visita para ver a situação
e até o presente momento não foi atendido, também foi atrás da secretaria
de meio ambiente e não foi atendido, então veio a está Casa para trazer
ao conhecimento dos parlamentares o que está acontecendo. Diz que essa
questão já está no Ministério Público de Conceição do Araguaia, visto que
não houve manifesto por parte da Administração. Fala que o aconteceu foi
que a direção da escola usou a cisterna da escola como fossa o que feio a
contaminar a agua de toda a Vila. Faz a parte o vereador José Maria e diz
que conhece a realidade e a situação é gravíssima e pede a população da
Vila Mendonça que sejam mais humildes e deixem a política de lado e focar
em resolver o problema em questão. 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 pelos^demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador, r̂ pfcg^J ,̂ Renato Pereira
deJUapear. 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

Presidente, Vereador António Luiz Moreira,
2°. Secretário.
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