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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE MAIO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de maio 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 vereadorLAZARO
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
Números (6:24-26) 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. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o festival
do abacaxi que foi uma festa bonita, porem Floresta continua enfrentando
grandes dificuldades o que lhe causa muita tristeza. Fala que no festival
passou no telão uma Floresta que não conhece, apenas para impressionar
as pessoas que vem visitar o município. Diz que ficou triste com o descaso
do Gestor com essa casa de leis, pois esta casa ganhou 1100 ingressos
do parque para dividir com os vereadores, no entanto os vereadores do
PT- Partido dos Trabalhadores não ganhou a parte que lhe cabia e fala
que o Prefeito é quem manda nesta casa. Fala que chegou ao seu
conhecimento que os 300 ingressos dos vereadores do PT foi dividido
entre os outros vereadores e que gostaria ter ido junto com colegas
vereadores Lázaro Purcino e Renato de Alencar conversar com o dono do
parque para saber quem pegou esses ingressos. Fala que o papel do
vereador é fiscalizar os recursos mais infelizmente não ver isso acontecer.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Raimundo Sarafim que
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cumprimenta a todos e comenta sobre o festival do abacaxi e fala que
ficou muito feliz com o evento, pois foi uma festa tranquila que não
aconteceu nem uma tragédia, como havia sido profetizado. Diz que
acredita que cada ano vai melhorar mais e que esteve andando em
algumas regiões com os deputados e os mesmos prometerão ajudar o
município. Discorre sobre os cheques moradia que juntamente com o
vereador Alécio Pessoa e José Maria conseguiu 51 cheques para Floresta
bem como o credcidadão que conseguimos 32 cheques para ajudar a
população. Fala que esse é o papel do vereador buscar recursos para a
beneficiar o município. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador António Luiz que cumprimenta a todos e agradece ao Poder
Executivo pela belíssima festa do festival do abacaxi e parabeniza os
produtores de abacaxi que tem sido a mola principal da economia do
município e fala que o festival está ficando melhor a cada ano. Diz ao
colega vereador Geraldo Frederico que não tinha conhecimento desses
ingressos e acha que o colega vereador usou mal suas palavras. Comenta
sobre a situação das estradas que houve uma pequena melhora porem
tem muito a ser feito e acredita que findando o período chuvoso tudo será
resolvido. Em seguida faz uso da palavra o vereador José Maria o qual
cumprimenta a todos e parabeniza o Gestor e toda a sua equipe que
realizou essa festa maravilhosa. Discorre sobre a questão dos ingressos e
esclarece ao colega vereador Geraldo Frederico que recebeu os ingressos
da Administração e eles pedirão para distribuir os ingressos entre os oito
vereadores e fala que se tinha ingressos dos colegas vereadores no meio
não sabia e que os colegas vereadores deve resolver isso com a
Administração, porem acha que o assunto já foi resolvido. Fala que o
vereador é o representante do povo e deve procurar fazer o melhor para a
população e cita alguns benefícios que conseguiu juntamente com os
colegas vereadores como por exemplo os cheques moradia e os
credcidadão. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Arly Manoel
o qual cumprimenta a todos e fala que discorda quando fala que nesta
casa todos são companheiros pois nesta casa é cada um por si e Deus por
todos. Comenta sobre o discurso do vereador Geraldo e fala o vereador
usou palavras duras e que deveria ter mais conhecimento do que fala para
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não atingir os companheiros. Fala que recebeu os ingressos do vereador
José Maria e achava que todos os vereadores tinha recebido seus
ingressos. Fala que recentemente teve os benefícios do cheque moradia e
do credcidadão e não participou, quando consegue alguma coisa é por
meio do deputado Fernando Coimbra. Fala que é da política receber não
quando se é da oposição. Comenta sobre o festival do abacaxi que foi uma
festa muito boa, no entanto acha que deve melhorar na questão do horário
dos shows que é muito tarde, e parabeniza o trabalha da polícia pois não
houve nem um incidente grave, bem como os organizadores que realizou
um étimo trabalho e agradece aos produtores que todo ano é colaborador
no festival doado frutas. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e agradece os colegas
vereadores por terem aprovado a indicação de sua autoria para a
recuperação da PA 449 de Floresta a Vila Mendonça e diz que foi a
indicação mais rápido a ser atendida pois cinco dias depois as maquinas já
estavam trabalhando. Agradece o Deputado Fernando Coimbra que
atendeu seu pedindo para realizar em Floresta um curso com derivados do
leite que foi realizado na Vila Mendonça e Vila Bom Jesus I. Discorre sobre
o festival do abacaxi e parabeniza o secretário de agricultura o senhor
Wilker, bem como toda a Administração pela a organização da festa pois
percebe que nos últimos três anos melhorou bastante. Fala que acha
muito bom trazer cantores famosos como tem ocorrido no entanto a noite
dos evangélicos deveria ser mais valorizado pois na música gospel tem
muitos cantores famosos e seria uma forma de valorizar a população
evangélica do nosso município. Comenta sobre os ingressos e fala que até
na sexta feira não sabia de ingresso e que o colega vereador José Maria
lhe passou os ingressos e não teve conhecimento de quem ganhou ou
quem não ganhou. Fala ao colega vereador Geraldo Frederico que
discorda quando ele fala que o Gestor manda nesta casa de leis. O
próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar o qual
cumprimenta a todos e fala que o festival do abacaxi foi muito bem
organizada e comenta sobre o discurso do colega vereador Nonato Alves e
fala que realmente poderiam ter trazido cantores evangélicos melhores.
Diz que o vereador Geraldo Frederico falou a verdade ao usar a tribuna e
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esclarece que não estava pedindo nada para o Prefeito e que o Gestor
estava querendo deixar o Presidente da Câmara mal com os vereadores
do PT, pois o dono do parque fez um acordo com está casa que iria dar
1100 ingressos para distribuir com os vereadores e 1000 para o Gestor.
Fala ao Presidente Alécio que ficou triste pois quem deveria pegar os
ingressos era a Mesa Diretora, visto que os ingressos era desta casa de
leis e fala que realmente esta casa está sendo mandada pelo Prefeito. Diz
que quando os vereadores do PT faz uma indicação para o bem do povo
não é atendido, quanto mais quando é algo pessoal. Fala que quer apenas
que respeitem os diretos dos parlamentares desta casa. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino que
cumprimenta a todos e fala que era um sonho entrar na política e ser um
vereador pois acreditava que é através da política que podemos melhorar
a vida população em geral, porem percebe que infelizmente a política não
está conseguido cumprir seu papel, pois a maioria dos políticos só pensam
em si próprios e isso lhe deixa muito triste e se sente envergonhado por
estar fazendo parte da política. Fala que não concorda com o colega
vereador Arly quando falou que nesta casa é cada um por si e Deus por
todos e diz que enquanto estiver nesta casa vai defender o que é correto e
se errar é tentando acertar. Fala que na sessão passada entrou um projeto
de lei de abertura de crédito onde o Gestor esta anulando
1.0230.0000.00(um milhão e duzentos e trinta mil) e cita de onde os
recursos vai ser anulado e fala que esse recurso está sendo anulada para
a construção de quadras esportivas, porem o projeto não está
especificando de onde é o recurso que está sendo anulado, diz que como
relator da comissão de Finanças e Orçamentos só vai dar o parecer se for
esclarecido quantas quadras vai ser construídas com esse recurso. Diz
que o Orçamento de 2014 é o mesmo de 2013 não tiveram planejamento
nenhum para fazer o Orçamento e fala que como vereador vai fiscalizar o
dinheiro público e que respeita os demais vereadores e o Prefeito mais
também quer ser respeitado. O próximo a usar a palavra é o vereador
Alécio Pessoa o qual cumprimenta a todos e fala que tinha um discurso
voltado para o município mais em vista do pronunciamento do vereador
Geraldo Frederico se ver no dever de fazer alguns esclarecimentos. Fala
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que esta casa não recebeu nem um ingresso e se o dono do parque
quisesse dar como foi feito o acordo verbal ele teria entregado nas mãos
do Presidente da Câmara e garante que se tivesse recebido os ingressos
cada vereador teria recebido a mesma quantia, pois todos os vereadores
tem o mesmo valor. Faz a parte o vereador Arly Manoel e pergunta ao
vereador Alécio Pessoa se houve um acordo dele com o dono do parque
com relação aos ingressos. Volta a usar a palavra o vereador Alécio
Pessoa e diz que houve um acordo verbal e não tinha nada documentado
e que por isso não tinha como exigir que esse acordo fosse cumprido. Fala
que o Gestor não nada na Câmara pois quem tomar as decisões nesta
casa é os vereadores e a Mesa Diretora. E não havendo mais nada a tratar
o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 hs
(dez horas e cinquenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 28 de maio do corrente ano. 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,

lf^5<, Lázaro Purç|Enda Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio
da Costa Pessoa _ _ j ~ ^ Presidente, Vereador Raimundo
Nonato f^ósT <=M/Éã— 2°
Secretário/
**************
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