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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE
FEVEREIRO DE 2014. ÁS 20:00 HS.

As 20: 00 hs (vinte horas) do dia 27 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 Provérbios (11:17) 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
feito a leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 003/14, que dispõe
sobre o encaminhamento de matérias para compor o expediente e
ordem do dia. Leitura da Indicação n°002/14, de autoria do vereador
Arly Manoel. TEMA LIVRE Iniciando com o vereador Geraldo
Frederico, que cumprimenta a todos e agradece o vereador Arly pela
sua indicação. Fala que hoje não vai falar doa problemas do município,
visto que é de conhecimento de todos e falar não resolve o problema.
Diz a população que após o choro vem a alegria, porque ninguém chora
o tempo todo, assim como ninguém sorrir o tempo todo. Comenta que
hoje presenciou uma senhora de 76 anos com um enxadão tampando
buraco e ficou muito triste com essa situação. Discorre dos políticos
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corruptos que tiram dos mais carentes, sua gloria e riqueza são por
pouco tempo e cita alguns exemplos de políticos que eram pobres e
quando ganhou uma prefeitura enricou ilicitamente, porém sua riqueza
durou pouco tempo, que isso nos sirva de exemplo. Agradece a
presença de todos e pede que venha nas próximas sessões que será no
período da manhã. Em seguida faz uso da palavra o vereador
Dorisvaldo Pires, o qual cumprimenta a todos e justifica sua ausência
na sessão anterior. Endossa as palavras do vereador Geraldo e fala que
riqueza não é para todo mundo, assim como administração também não
é. Diz que se um prefeito administrar bem seu salário que durante os
quatro anos que soma 576.000,00(quinhentos e setenta e seis mil), ele
não fica pobre mais. Faz parte o vereador Geraldo e fala que se estava
referindo aos políticos que enricarão ilicitamente e Deus não permitiu
que fossem bem sucedidos por muito tempo. Volta a fazer parte o
vereador Dorisvaldo e diz que apesar de muitos estarem contrariado por
as sessões serem no período da manhã, está muito agradecido aos
colegas que votaram a favor dessa mudança, e acredita que alguns dos
colegas vereadores fizeram isso por ele, visto que ele pediu que fosse
de manhã devido às dificuldades e perigos que enfrenta á noite ao
retornar das sessões para sua casa na zona rural, e pede a
compreensão da população. Discorre que cada região tem um vereador
para representá-lo, porem isso é um erro, visto que o vereador é eleito
para representar todo o município. Agradece o Prefeito por ter resolvido
alguns problemas relacionados as pontes do município. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar, o qual cumprimenta a todos e manifesta admiração ao senhor
Adélio que é um exemplo de político para o nosso município. Discorre
da indicação do vereador Arly e fala que todo o município está em
situação de calamidade e cita algumas dificuldades enfrentadas. Diz
que todos os vereadores têm feito cobranças, no entanto a palavra do
vereador não tem valor. Fala que toda esta casa deveria se ajuntar em
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prol de um único objeto, pois a união faz a força. Endossa as palavras
do vereador Dorisvaldo e frisa que a secretaria de obras é filiada ao
mesmo partido do colega vereador. Fala que ele como vereador
representa a população em geral, visto que o povo lhe confiou essa
responsabilidade e as vezes que bate de frente com alguém nesta casa
não é pela sua pessoa, mas sim pelo compromisso que tem com a
população e não tem medo de enfrentar o que for necessário para
cumprir seu papel de vereador. Discorre do discurso do vereador
António Luiz na sessão anterior, e fala que o vereador quando usa essa
tribuna é responsável pelas suas palavras e que aprendeu em sua vida
colocar tudo em papel porque as palavras, o vento leva, e pede a
secretaria legislativa para fazer a leitura do relatório final da CPI -
Comissão Parlamentar de Inquérito, o qual segue assinado pelo colega
vereador António Luiz, sendo que neste Relatório ele xingou a ele
mesmo e a todos os vereadores desta casa que votou contra a CPI
dizendo que estavam amordaçados e perante a lei quem fez este
documento foi ele que é o Relator da CPI, e esclarece a sociedade que
toda documentação da CPI está no Ministério Público para ser apurado.
Fala que não tem nada contra o vereador António Luiz está apenas
defendendo a sociedade. Em seguida faz uso da palavra o vereador
Arly Manoel, que cumprimenta todos e discorre da Indicação de sua
autoria. Diz que nesta semana foi notícia em todo o Sul do Pará a
situação desses cavalos soltos na cidade. Fala que discorda quando o
vereador Renato diz que tem muitos vereadores que estão
amordaçados e fala que votou contra a prorrogação da CPI por motivos
internos da casa o qual ele mesmo citou ontem em seu discurso. Diz
que todo político às vezes precisa mentir e prometer, porque se não ele
não ganha eleição. Endossa as palavras do vereador Dorisvaldo,
quando disse que riqueza não é para todos, porque em nosso município
teve vereador que tinha uma condição financeira estabilizada e quando
saiu ficou andando de bicicleta, sendo ainda que era ótimo para ajudar o
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povo, porem já se candidatou 3 vezes e não ganhou. Diz que sigla
partidária para ele só tem uma utilidade que é se eleger e hoje estava
assistindo o jornal onde passou uma reportagem sobre o mensalão, que
os políticos que foram condenados arrumarão uma brecha e não foram
presos e acredita que a corrupção nunca vai acabar. Discorre do Projeto
de Resolução de sua autoria para mudar as sessões para o dia, fala que
vai fazer uma experiência e se não der certo voltamos para o período da
noite. Fala que constantemente recebe cobranças, assim como os
demais vereadores, devido à situação do município, e os vereadores
andam de cabeça baixa, apesar de não terem poder para resolver a
situação. Diz que a população culpa os vereadores pelos os problemas,
porém não foram os vereadores que elegerão o Gestor, e a população
deve ter consciência que foram eles que votaram no Prefeito então foi o
povo que colocou o Prefeito no poder. ORDEM DO DIA: Iniciando com
a Discussão em segundo turno, de forma global o Projeto de Lei n°
378/13, dispõe sobre o controle e proteção da população de animais,
bem como sobre a prevenção de animais de Floresta do Araguaia e
continuando foi colocado em Votação em segundo de forma global,
obtendo assim Aprovação Unânime. E não havendo mais nada a tratar
o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21: 50 hs
(vinte e uma horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para
a próxima sessão ordinária dia 25 de março de 2014 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, Vereador, t^T^T-zjn . Lázaro
1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
Secretário.
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