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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA EM CARATER ITINERANTE DO 1°
PERÍODO LEGISLATIVO DA 4a SESSÃO ANUAL DA 5a

LEGISLATURA- DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2016. ÁS 19:00 HS.

As 19: 00 hs (dezenove horas) do dia 26 de fevereiro de 2016, na Escola
Babaçu Verde, Vila Mendonça, Município 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 de seis 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 (128:1) 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. Em seguida é feito a leitura da indicação n°
003/16 e 004/16 dos vereadores António Luiz e Alécio Pessoa, a qual foi
colocada em discussão e votação e Aprovada por unanimidade.
Indicação n° 005/16 e 006/16 dos vereadores Renato de Alencar, Geraldo
Frederico e Lázaro Purcino, sendo as mesmas colocadas em discussão
e votação e obtendo aprovação unanime. Indicação n° 007/16 do
vereador Alécio Pessoa, sendo a mesma posta em discussão e votação
e sendo aprovada por unanimidade. Indicação n° 008/16 dos
vereadores António Luiz e Nonato Alves, a qual foi colocada em discussão
e votação e aprovada por unanimidade. Concluída esta fase da sessão
o senhor presidente declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE.
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Iniciando com o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta a todos
e discorre sobre a falta de compromisso dos demais vereadores para com
as sessões legislativas. Comenta sobre a denúncia feita sobra a situação
da agua da Vila Mendonça. Fala que pelas indicações apresentadas hoje
na sessão percebe que falta essas demandas em todo o município. Fala
que foi aberto uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI na saúde e
hoje constata a precariedade no hospital falta medicamentos e até mesmo
lençol para os leitos. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra
Renato de Alencar, que faz os cumprimentos de rotina e comenta sobre
os recursos para atender o municípios e diz que falta responsabilidade.
Diz que foi eleito com o compromisso de ajudar o povo e pede a Deus que
nunca se deixa corromper e que não tem medo de defender os direitos da
população. E se coloca a disposição do povo para fiscalizar o dinheiro
público. Fala que honra o mandato o qual lhe foi confiado pelo povo.
António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e agradece a presença
de sua família. Parabeniza o senhor Abner, pois sempre tem se
empenhado em cuidar dos interesses da Vila Mendonça sem receber
nenhuma renumeração por isso. Discorre sobre o problema da agua que
a Vila está enfrentado e que diz que no final de 2009, juntamente com o
vereador Nonato elaborou um projeto e protocolou na FUNASA,
solicitando a implantação do sistema de abastecimento de agua para as
Vilas Bela Vista, Ametista, Bom Jesus l e Vila Mendonça e ficamos muito
felizes, visto que com poucos meses fomos informados que a FUNASA
havia disponibilizado o recurso. Comenta sobre a falta dos demais
vereadores a sessão e diz que não tem conhecimento de nenhuma
justificativa por essas faltas e deveria estar presente os onze vereadores
para unir forças e resolver o problema da agua na Vila. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino, o
qual faz os cumprimentos de rotina e agradece ao Presidente da Câmara,
o vereador Alécio pela realização dessa sessão itinerante, pois em seu
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ponto de visto é de extrema importância para que a população tenha
conhecimento dos trabalhos dessa Casa de Leis. Comenta sobre a
iluminação pública e diz que essa questão tem sido bastante cobrada da
Administração. Fala que o Partido dos Trabalhadores-PT não é oposição
ao Executivo e sim tem como objetivo contribuir para o bem do município
e que mesmo sem o apoio do Executivo tem conseguido várias emendas
parlamentares e cita algumas. Discorre sobre a saúde e fala que a UBS
da Vila Mendonça deveria ter a mesma estrutura dos demais, visto que o
recurso foi o mesmo, no entanto faltou responsabilidade por parte do
Executivo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves,
que faz os cumprimentos de rotina e diz que durante os dois mandatos de
vereador essa é a terceira vez que participa de uma sessão itinerante na
Vila. Comenta sobre a ausência dos demais vereadores e fala que temos
o compromisso participar das sessões que são realizadas em apenas
uma semana durante o mês, então a não ser um caso de doença nada
justifica a ausência. Discorre sobre as indicações e parabeniza os
vereadores pelas indicações solicitando a reforma e a construção do muro
da escola na Vila Mendonça e que fez essa mesma indicação o ano
passado e a única coisa que chegou para fazer essa reforma e o muro da
escola foi os tijolos que se os cupins comecem já havia se acabado.
Discorre sobre o abastecimento de agua da Vila Mendonça e fala que
apesar do investimento que foi feito fica triste, visto que não tem sido útil
para a população. Comenta sobre a iluminação pública e diz que há vários
portes que estão precisado serem trocados. Fala que na próxima semana
irá a Belém em busca de recursos para o município e diz que acredita
muito nas emendas parlamentares, visto que tem conseguido algumas e
cita-as. Em seguida o senhor Presidente passa a Presidência para o
Primero Secretario, pois é próximo a fazer uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa, o qual faz os cumprimentos de rotina e diz que fica um
pouco triste, pois seu desejo é que os onze vereadores estivessem
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presentes nessa Sessão e em seu ponto de vista os vereadores tem a
obrigação de estar presente nas sessões. Fala que o papel da Câmara é
de legislar independente do parido político. Comenta sobre suas
indicações e fala que acredita muito no potencial turístico desta Vila. Diz
que a Câmara tem o projeto de realizar sessões itinerantes e a Vila
Mendonça foi a primeira a ser escolhida devido ao problema da agua e
tentar resolver o problema de imediato, visto que é uma questão de saúde
pública. Parabeniza o senhor Abner, que tem zelado da Vila sem ter
nenhuma renumeração. Diz que apesar do Estado ter a obrigação de
manter os medicamentos em dias, está em falta para com a população e
precisamos melhorar muito nessa areia. Diz que está tentando trazer para
o município um médico que faça cirurgias simples, mais que o município
não tem condições de realizar por falta desse profissional. E não havendo
mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 22: 10 (vinte e duas horas e dez minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 15 de março do corrente
ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente convida o senhor Aurino Ribeiro, o qual cumprimenta a todos
e discorre sobre a questão da agua e fala o secretário de finanças se
negou a atender o senhor Sala para tentar resolver esse problema e que
tem quatro anos que a Vila está passando por esse problema. Diz que foi
eleito como Presidente da Associação porque a população da Vila lhe
conhece e sabem que ele conhece a Vila deste do começo e viu cada
casa ser construída e cita os problemas que a Vila está enfrentando e que
está disposto a sacrificar sua vida em prol da população dessa Vila. Faz
a parte os vereadores e parabenizam o senhor Aurino Ribeiro por suas
palavras e sinceridade e falam que as providencias serão tomadas para
resolver a situação da agua. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o senhor Edson Odilon, que cumprimenta a todos e discorre
sobre a questão da agua e diz que já tentou resolver esse problema de

Avenida Orlando Mendonça, n°. 804 - Centro - Fone/Fax: 94-3432-1314 - E-mail - camaradefloresta@hotmail.com
CEP - 68.543-000 - Floresta do Araguaia - Pará - Brasil

CNPJ: 01.776.009/0001-51



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

várias maneiras, para que não fosse necessário acionar a justiça. Diz que
confia no Poder dessa Casa de Leis e que no dia em que foi a Câmara
ficou envergonhado pelo que ouviu de um vereador, chegando até mesmo
a perder o foco do assunto a ser tratado, no entanto hoje se sente horando
com a atitude da Câmara. Diz que os vereadores tem a obrigação de
estar presente em todas as sessões. Faz a parte os vereadores e
parabeniza o senhor Edson Odilon pelas suas colocações. A próximo a
fazer uso da palavra é a senhora Rosimar Cândido, a qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a posto de saúde da Vila
Mendonça e pergunta aos vereadores porque esse posto nunca foi
inaugurado e nem equipado e pede aos vereadores que olhem com
carinho essa questão, visto que o posto em péssimas condições,
colocando em risco a vida das pessoas. Solicita aos parlamentares que
se empenhem em conseguir uma emenda parlamentar para adquirir uma
ambulância para a referida localidade, visto que esse veículo é de
estrema importância, pois a Vila não dispõe de nenhum veículo para
transportar as pessoas enfermas. Diz que os médicos tem projetos
belíssimos para trabalhar com a população, porém não tem apoio e pede
um melhor assessoramento para esses médicos. Faz a parte os
vereadores e parabenizam a senhora Rosimar Cândido pela atitude e
dizem que iram se empenhar em resolver essas questões. Dando
continuidade a sessão faz uso da palavra o senhor Abner Luiz Ribeiro,
que cumprimenta a todos e agradece a todos que reconhecem o seu
trabalho na Vila e fala que faz isso não é por Prefeito e sim pela
população. Fala que nunca pediu nada ao Executivo para lhe beneficiar,
sempre buscou recursos para a população que merece seu esforço. Fala
que não é renumerado para fazer o serviço que faz e que é muito fácil
criticar, difícil é fazer igual ao que ele faz. 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
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da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, _, Renato
Pereira de Alencar 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

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