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ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE JUNHO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de junho 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 de dez
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
(31:1,3) 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.
Logo após foi feito a leitura da Resolução da Mesa Diretora n° 005/14, que
dispõe sobre a Comissão Representativa de Recesso. Em seguida é feito
a leitura da indicação n° 045/14 do vereador Raimundo Nonato. TEMA
LIVRE. Iniciando com o vereador Renato de Alencar que cumprimenta a
todos e pede aos colegas vereadores para se reunirem para conversar
com o Gestor para resolver a questão do pessoal da limpeza, que não tem
um local adequado para ficarem durante o horário de serviço. Discorre
sobre a Presidente Dilma e diz que ela esta realizando um belíssimo
governo, pois ajuda qualquer prefeitura independente do partido político.
Fala que a Deputada Estadual Ana Julia trouxe varias maquinas para o
município mesmo sabendo que não tinha o apoio do Gestor e que gostaria
que o prefeito divulgasse os trabalhos dos vereadores, as emendas que
conseguem para o município. Diz que esta conseguindo 2 laboratórios
para produzir os alevinos no próprio município e com isso vai ter um custo
mais baixo para os produtores. Elogia os colegas vereadores que usam
palavras decentes que não ofende as pessoas, deseja um bom recesso a
todos e fala que esta a disposição da população pois o vereador é

Rua: 01 (Um), n°. 1343 - 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

funcionário do povo. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Raimundo Nonato o qual cumprimenta a todos e agradece aos colegas
vereadores pela a aprovação da indicação de sua autoria, visto que os
pais estão reclamado muito da escola não ser murada, pois dificulta o
trabalho dos professores e distrai os alunos. Diz que não concorda com a
matéria que leu no jornal local que dizia que a secretaria de saúde é a
melhor do Pará, visto que no município não faz exames de
ultrassonografia e raios-x e para ser a melhor a secretaria deveria esta
funcionando 100% e fala que torce muito por isso. Dando continuidade faz
uso da palavra o vereador Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e
deseja a todos os professores boas férias. Discorre sobre o discurso do
vereador Nonato e diz que concorda plenamente com ele e diz que deseja
que a saúde seja exemplar, pois o povo de Floresta mercê visto que são
trabalhadores e honestos. Fala que recurso para uma saúde de qualidade
vem do Governo Federal além do município ter muitos outros recursos
então dinheiro não é desculpa para não trabalhar. Agradece o vereador
Alécio pelo apoio com as pessoas que precisam fazer exames de
ultrassonografias. Diz ao secretario de saúde que o papel aceita tudo o
que se escreve mais a população não é papel. Fala aos servidores da
saúde que o plano de carreira já esta pronto dependendo apenas o
secretario assinar e mandar para o Dr. Ivo. Diz que esta a disposição para
ajudar a quem precisar ao professor Cleber do SITEP pelo apoio. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Lázaro Purcino o qual faz os
cumprimentos de rotina e diz que descobriu foi aprovado 250.000 duzentos
e cinquenta mil reais) para a construção do prédio do CRAS e parece que
vai iniciar a obra. Fala que o papel do vereador é fiscalizar, pois o povo
nos deu esse poder e diz que espera que também seja feito o prédio do
CRAS da Vila Ametista. Diz que depois que entrou na política percebeu
que era diferente do que achava, pois tinha a vontade de ver o município
se desenvolver através de associações. Diz que não pensava em entrar na
política e foi a associação de sua região que lhe indicou. Fala que fica
indignado de ver o dinheiro publico sendo jogado na lama e que a saúde, a
educação e a infraestrutura esta em péssimas condições. Comenta sobre
a tática que os políticos usam de ficar sem trabalhar dois anos e trabalhar
dois para enganar o povo e isso lhe deixa revoltado, pois entrou na política
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pensando em ajudar a população. Fala que a perseguição na política é
demais e as pessoas estão cada vez mais fazendo coisas erradas visto
que tem a certeza de impunidade. ORDEM DO DIA. Discussão em
segundo turno de forma global o Projeto de Lei n° 398/2014, o qual dispõe
sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto em votação e
obtendo Aprovação Unanime. E não havendo mais nada a tratar o senhor
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 20 hs (dez horas
e vinte minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 26 de agosto do corrente ano. Decorrido o prazo regimental de dez
minutos o senhor presidente concede a palavra ao senhor Cosme Pereira
dos Santos, que cumprimenta a todos e fala que o Brasil mudou muito e
pra melhor depois que o Partido Dos Trabalhadores começou a governa-
lo. Diz que o mundo todo elogia o governo da Presidente Dilma pelos os
programas do seu governo onde visa principalmente as pessoas carentes.
Comenta sobre a péssima condição das estradas do município e pede aos
nobres vereadores que conversei com o Gestor para resolver essa
situação. Fala que o vereador precisa estar ao lado do povo e comprar
providencias do Prefeito e cita algumas dificuldades que o população vem
enfrentado. Diz que o vereador tem o dever de fiscalizar, pois Floresta está
acabada no fundo do poço. Fala que não é vereador, mais fiscaliza como
munícipe de Floresta. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e elogia o
jovem Cosme por sua coragem de expor os problemas da população e o
incentiva a continuar estudando. Faz a parte o vereador Renato de Alencar
e o parabeniza pela sua coragem. 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,â^^2^^ T^Sv Lázaro Purcino
da ^Uvah 0̂, Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,

oecretario.
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