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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
3a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE MAIO DE
2015. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de maio de 2015, 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 JOSÉ MARIA LIMA MAGALHÃES, auxiliado pelo vereador
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS 1° Secretário e a
vereadora ROSENI BRITO SOUSA BRASIL, 2a Secretária, em seguida
o senhor presidente solicitou ao 1a Secretária 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. Em seguida convidou a todos para fazerem um minuto de
silêncio em memória da senhora Maria José Alves dos Santos, mãe do
vereador Raimundo Nonato. Logo após determinou a segunda secretária
que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmo (125:1)
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 do projeto de lei n° 414/15, o qual dispõe sobre
abertura de credito especial, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de finanças e orçamentos. Dando continuidade à sessão é lido
o projeto de lei n° 415/14, que altera a Lei Orçamentaria de 2015, sendo
o mesmo encaminhado para a comissão de finanças e orçamentos. Em
seguida é feito a leitura do projeto de lei n° 416/15, o qual dispõe sobre
abertura de credito especial, sendo o mesmo encaminhado para a
comissão de finanças e orçamentos. Leitura dos pareceres da comissão
de legislação, justiça e redação, apresentados aos projetos de lei na

411/15, 412/15 e 413/15, logo após os mesmos foram colocados em
votação e Aprovados por Unanimidade. E continuando com a leitura
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dos pareceres da comissão de obras, serviços públicos e outras
atividades, apresentados aos projetos de lei n° 411/15, 412/15 e 413/15,
logo após os mesmos foram colocados em votação e Aprovados por
Unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador com o vereador
Renato de Alencar, o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que é
muito feliz por ser um representante do município e lutar pelos direitos da
população. Discorre sobre o festival do abacaxi e manifesta satisfação,
pois foi uma festa maravilhosa. Comenta sobre as obras realizadas no
município e diz que não tem uma obra realizado com recursos do
município e isso lhe deixa triste, pois não ver empenho do Executivo em
aplicar o recurso para o bem dos munícipes. Fala ao Presidente desta
Casa, o colega vereador José Maria que não devemos confundir política
com amizade e que gostaria que o Presidente estivesse colocado em
votação o requerimento do colega vereador Lázaro Purcino e assim poder
ver a colocação dos vereadores, e ao seu modo de ver o colega vereador
Lázaro Purcino foi desvalorizado como parlamentar desta Casa de Leis.
Fala que vários parlamentares são a favor de transmitir a sessão na Rádio
Dabar FM e já tem quase seis meses que não é transmitido e ainda não
foi resolvido a situação. Diz que no Orçamento tem um repasse para esta
Casa de 70.000 (setenta mil reais) para divulgação dos trabalhos da
Câmara e não tem conhecimento de nenhum investimento em
divulgações e diz que se tem esse recurso para divulgação precisa ser
respeitado. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que hoje ficou
muito triste com a forma que está casa está sendo conduzida, pois nessa
Legislatura nunca tinha acontecido deum vereador colocar um
requerimento por escrito ou verbal e ser retirado de pauta. Diz que o
Presidente desta Casa parece estar a serviço de pessoas de fora e não
dos parlamentares e que os direitos são iguais. Fala que irá procurar os
direitos dos vereadores no Regimento Interno e na Lei Orgânica do
Município e irá fazer valer seus direitos, pois não pode acontecer de uma
Casa de Leis está em ditadura, pois vivemos em um País democrático,
onde todos tem o direito de expor suas ideias e o que aconteceu hoje feriu
seu direito de vereador, visto que não foi respeitado. Fala que gostaria
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que seu requerimento fosse em votação para ter conhecimento da opinião
de cada vereador. Fala que se não estivesse recurso para divulgação
teríamos providenciar para ter, pois a população precisa ter conhecimento
da opinião de cada vereador e acompanhar seus trabalhos. Fala que a
sessão não está sendo transmitidos por existe outras pessoas orientando
o Presidente para não aceitar a transmissão das sessões e se sente
revoltado com maneira que está Casa está sendo conduzida, pois é um
desrespeito aos parlamentares e a população. Em seguida faz uso da
palavra o vereador Nonato Alves o qual faz os cumprimentos de rotina e
agradece ao Presidente desta Casa e todos os vereadores pela
compreensão e consideração a família Barbosa pela perca da dona Maria
José Alves dos Santos, sua mãe. Diz que foi um momento muito difícil
perder sua mãe na morte e diz que o colega vereador António Luiz e o
vereador Irmão Renato a pouco tempo passaram por este mesmo
momento da dor da perda. Fala que realmente perdeu o que tinha de
mais preciosa e que deve a vida aos seus pais. Diz que sua mão faleceu
com setenta anos, mais cumpriu seu dever de ser mãe e deu um bom
exemplo, porém infelizmente a vida é assim e acredita realmente que ela
está descansando em paz e agradece a todos que que deu seu apoio.
Discorre sobre a Rádio Dabar FM e fala que 90% do trabalho de um
político está na divulgação, pois se um político realiza uma obra e não é
divulgado a população não terá conhecimento de seu trabalho. Fala que
Floresta do Araguaia está sendo considerado a princesinha do Sul do
Pará, porque a mídia divulga isso, sendo que a realidade é outra, então
acredita que a mídia é muito importante na política e que não tem nada
contra a radio Dabar e pede ao Presidente que veja essa questão com
carinho e contrate a rádio para estar divulgando os trabalhos dos
vereadores. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta solidariedade
ao vereador Nonato Alves e sua família pela perca de sua mãe e sabe
que não é fácil, pois já passou por esta dor. Manifesta tristeza pela falta
de respeito e ética nessa Casa, pois o colega vereador Lázaro Purcino
colocou um requerimento nesta Casa pedindo uma simples resposta
dessa casa para ver a opinião de cada vereador no sentido da radio
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transmitir a sessão e observa que é jogo político, pois com um Orçamento
de 100.000 (cem mil reais) em 2013 a vereadora Piquena Vital tinha
recurso para pagar a radio e em 2014 o Orçamento de 116.000 (cem e
dezesseis mil reais), fez o mesmo trabalho e hoje o Orçamento desta
Casa é de 136.000 (cem e trinta e seis mil reais) e já estamos caminhando
para o mês seis e não contratarão a radio e não é por falta de recurso,
pois no Orçamento tem o recurso de 70.000 (setenta mil reais) por ano
para divulgação. Diz que Floresta não está passando por um bom
momento principalmente na zona rural e com certeza o Prefeito não quer
que o vereador fale sobre isso. Fala que o Presidente desta Casa o
vereador José Maria está agindo como ditador, pois não está respeitando
os direitos dos parlamentares. Diz que o Gestor gosta é do povo de fora
e não da população de Floresta do Araguaia, pois tem mais de ano que
as ruas estão abandonadas e agora no festival do abacaxi, com três dias
rasparão todas as ruas da cidade para o povo de fora ver. Fala que
fizeram um serviço nas ruas que nunca viu em lugar nenhum, fizeram
valas nas ruas que só serve para provocar acidentes. Fala que irá
procurar seus direitos no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal
e fala ao colega vereador Lázaro Purcino que está do seu lado em
qualquer providencias que tomar. Convida os colegas vereadores Lázaro
Purcino e Renato de Alencar para fazer uma fiscalização interna na
Câmara, para ter o real conhecimento das coisas. Em seguida faz uso da
palavra o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e manifesta
solidariedade à família Barbosa, em nome do companheiro e amigo, o
vereador Nonato Alves, pela perca de sua mãe e que sabe por
experiência própria o quanto este momento é difícil para uma família e só
Deus para nos dar forças para superar-nos essa dor. Discorre sobre o
festival do abacaxi e fala que em sua opinião foi uma das melhores festas,
onde esteve presente aproximadamente 28.000(vinte e oito mil) pessoas
e parabeniza aos produtores de abacaxi, o Poder executivo, A
Administração na pessoa do senhor Andrei Testa, pois tem consciência
que não é fácil organizar uma festa dessa dimensão, bem como o senhor
Wilker secretário de Agricultura e toda sua equipe e todos as pessoas que
contribuirão de alguma forma para a realização da festa. Diz que Floresta
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com essa festa e através da mídia deu um avanço muito grande em apoio
e conhecimento. Agradece ao Presidente desta Casa pelo trabalho que
vem fazendo e diz que ele esteve conversando com os vereadores sobre
a melhor forma de fazer a divulgação com a rádio e acredita que é muito
viável e até mesmo já pediu que fosse feito esse trabalho, pois acredita
que a população aprecia ouvir os discursos dos vereadores e ter
conhecimento dos trabalhos realizados por Esta Casa. O próximo a usar
a palavra é o vereador Arly Manoel o qual cumprimenta a todos e
manifesta pesar a família do colega vereador Nonato Alves pelo
falecimento de sua mãe. Comenta sobre a transmissão das sessões pela
rádio e fala que observando os discursos dos colegas vereadores,
percebeu que de forma discreta alguns parlamentares o criticam pela
mudança do horário das sessões. Diz que foi o autor da Resolução da
mudança de horário, porém teve o apoio da maioria dos vereadores e
acredita que foi uma mudança viável para a maioria dos vereadores, no
entanto outro vereador pode entrar pedindo a mudança novamente para
a noite e os parlamentares decidir qual é o melhor horário para discutir os
problemas. Diz que quando uma matéria é de interesse da população
pode ser qualquer que a Câmara fica lotada. Diz que nunca foi contra a
transmissão das sessões pela rádio Dabar, que a rádio não pode cobrar
pelos seus serviço, pois é uma rádio comunitária, ela pode receber um
apoio cultural. Fala que na Legislatura passada a Presidente desta Casa
não queria contribuir com rádio, então juntamente com o ex-vereador
Ronildo arcou do próprio bolso para as sessões serem transmitidas,
compramos um computador completo para a rádio. Fala que em sua
opinião precisa colocar uma pessoa credenciado com a mídia do Sul do
Pará, e que tenha responsabilidade para falar somente o que tem
conhecimento e de formas respeitosa. Pede ao Presidente desta Casa
para marcar uma reunião com o Presidente da rádio Dabar e os
vereadores para discutirem o assunto e encontrar uma solução que seja
bom para todos. Discorre sobre a situação do colega vereador Lázaro
Purcino e diz que é realmente muito ruim quando se quer colocar algo em
pauta e não entra, porém as vezes a política toma um rumo que não
queremos. Comenta sobre a reforma política e fala que é vergonhoso a
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posição política que seu partido tomou o PDT, bem como o PT e o PSDB
e que esses partidos envergonha a classe política nesse País, pois o País
vive uma ditadura, e cita o caso da dona Gercionita ex-vereadora do
município que tirou mais trezentos e cinco votos e não foi eleita, sendo
que outros foi eleito com menos votos e isso é contra a vontade do povo.
Parabeniza os partidos que defenderão o voto distrital, mas infelizmente
não foi aprovado. Discorre sobre as valas feitas nas ruas e fala que
deveria ter colocado placas de sinalização orientado as pessoas sobre as
valas, para evitar acidentes. Discorre sobre o festival do abacaxi e fala
que no sábado a cidade estava com transito muito intenso e pede ao
Executivo que no próximo ano, providencie a fiscalização de transito de
Redenção para sinalizar e organizar as vias, afim de evitar incidentes.
Parabeniza o Secretário de Agricultura pela boa organização da festa e
em sua opinião foi o melhor festival da história de Floresta e acredita que
no próximo ano se não aumentar o espaço não irá suportar a população,
bem como a questão do estacionamento, pois teve pessoas que
precisaram deixar seus veículos longe da festa, então acredita que faltou
mais organização nesse sentido. Faz a parte o vereador Nonato Alves e
fala que fez uma indicação a implantação de ondulações e faixas nas ruas
e não as valas como foi feito, tanto que uma ondulação além de ter a placa
de sinalização de longe dar pra ver. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: 35 (onze
e horas e trinta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária dia 28 de maio 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 vaf-a^sinada por mim e
pelos demais membros da Mesa Diretora dg Câmara Municipal,
Vereador, ^MÉ), Raimundo NoriatoàJdves 1°. Secretário,

^^^MMfrribtp*a**M<^^^B^^^^_~' __-^-Tnr / H '

Vereador José Maria Magalhães^^ J j. Presidente,
Vereadora Roseni Brito Sousa Brasil, /j4iAlgÃI01g^ 2a. Secretária.
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