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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE MAIO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 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 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 Josué (1:9)
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 foi lida a indicação n° 040/14, de autoria
dos vereadores António Luiz, Nonato Alves, Raimundo Sarafim, Arly
Manoel, José Maria, Roseni Brito, Alécio da Costa e Dorisvaldo Pires.
TEIVIA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo Frederico o qual faz
os cumprimentos de rotina e discorre sobre o discurso do colega
vereador Lázaro Purcino na sessão anterior, pois o mesmo disso que
vai cumprir com o seu dever de fiscalizar o recurso público e
parabeniza o vereador António Luiz pela indicação. Discorre sobre a
iluminação pública e pede ao Gestor que providencie a iluminação
pública do município e principalmente na Avenida Castelo Branco pois
a população frequentemente lhe procura para fazer reclamações. Faz
a parte a vereadora Pequena Vital e diz que já está sendo feita esse
trabalho. Volta a usar a palavra o vereador Geraldo Frederico e diz
que tem orgulho de fazer parte do PT-Partido dos Trabalhadores, pois
depois que o Ex-presidente Lula foi eleito o Brasil mudou para melhor
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e se desenvolveu em várias áreas por exemplo a educação. O
próximo a usar a palavra é o vereador Renato de Alencar o qual
cumprimenta a todos e fala que depois que o Ex-presidente Lula
assumiu a presidência o Brasil cresceu em desenvolvimento e
igualdade social. Fala que recentemente participou de uma reunião
para discutir a questão dos Bolsa Família que estão sendo cortados
porque as crianças da Vila Juassama não estão assistindo aula, e diz
que vai fazer um baixo assinado pois essas crianças estão sem ir à
escola porque o ônibus não vai buscar. Fala que fica indignado de ver
alguns dizerem que é contra o aumento de 10% que a Presidente
Dilma deu para o Bolsa Família. Diz que o dever do vereador é ver a
necessidade da população e ajudar da melhor maneira possível.
Comenta sobre o ótimo trabalho que o pessoal da limpeza fez e os
parabeniza e diz que devemos valorizar esses trabalhadores. Dando
seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz que
cumprimenta a todos e fala do empenho que cada vereador para que
o município seja cada vez melhor. Comenta sobre o discurso do
vereador Nonato Alves na sessão anterior onde o mesmo falou da
questão dos evangélicos e pede mais empenho ao dia dos
evangélicos no festival do abacaxi. Fala que o município tem três
grandes festa tradicionais que são o festival do abacaxi, a festa do
peão e o festival do peixe na Vila Ametista que são ocasiões muito
importante. Parabeniza a direção do festival do peixe na Vila Ametista
e fala que também sente falta de uma dedicação maior ao dia do
evangélico nessa festa. Diz que ficou chateado no festival do peixe do
ano passando pois nem o pastor local foi convidado. Comenta sobre
uma indicação do colega vereador Renato de Alencar no mês
passado para a demolição do barracão onde os professores da Vila
41 e fala que enviarão uma mensagem ao vereador Renato de
Alencar dizendo que ele tinha autorizado a demolir o barracão então
esclarece que não fez isso e que não tem intenção de prejudicar o
colega vereador Renato de Alencar. Faz a parte o vereador Renato de
Alencar e diz que fica grato pelo colega vereador António Luiz
esclarecer o assunto. Volta a usar a palavra o vereador António Luiz e
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fala que o vereador Renato vai tentar recuperar a mensagem do
celular para descobrir o número e esclarecer o assunto. O próximo a
usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino que faz os cumprimentos
de rotina e discorre sobre a ponte do São Pedro que ainda não foi
feita e as crianças estão com 62 dias que não vão à escola por falta
da ponte. Fala que o festival do abacaxi deveria ser o ano todo, para
que o Gestor trabalhasse e fala que pediu para ser feito um baixo
assinado com os moradores daquela região e vai enviar esse baixo
assinado ao Ministério Público pois quem deve ser penalizado por
essa situação é o Gestor que não tem compromisso com o município.
Diz que no festival do abacaxi ficou mais de 2:00 horas passando no
telão o município com pontes e estradas feitas uma irrealidade em
Floresta do Araguaia, pois tem produtor perdendo suas safras por
falta de ponte e estrada. Parabeniza a população do Bom Jesus II que
teve a iniciativa de pedir ajuda ao prefeito do Pau'Darco visto que
essa região caiu no esquecimento do nosso Gestor e o prefeito do
Pau'Darco mandou maquinas para recuperar as estradas daquela
região coisa que nunca aconteceu em mais de16 anos que o
município de Floresta foi municipalizado. Fala que está decidido a
fiscalizar o recurso público e convida os colegas vereadores a verificar
se as obras da abertura de credito do ano foram feitas, pois acredita
que eram uma farsa. Diz que o Gestor deveria ser amigável com a
oposição e não perseguir como vem fazendo pois a oposição não vai
acoberta seus erros e fala que sua irmã tinha 11 anos que era
merendeira na Vila Piaçaba e no dia em foi eleito o Gestor demitiu sua
irmã. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador
Alécio Pessoa o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o festival
do abacaxi que todas as pessoas falaram bem da festa, e que foi
impressionante que uma festa com uma estimativa de 20.000 vinte mil
pessoas e não houve nem um incidente grave. Parabeniza o
secretário de agricultura o senhor Wilker pela a belíssima organização
da festa, também o Gestor que não cobrou entrada da população no
show de Gian e Giovani, bem como os produtores de abacaxi que são
os grandes responsáveis pela festa e a população por terem

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

recepcionado tão bem as pessoas que visitarão nosso município na
ocasião. Comenta sobre a Viagem que fez a Belém juntamente com o
vereador José Maria e Raimundo Sarafim, com a ajuda do Deputado
Zequinha Marinho firmando o convénio do credcidadão e na semana
passada foi entregue 32 cheques em Floresta do Araguaia. Discorre
sobre o cheque moradia e fala que saiu 51 cheques para o município
e agradece o trabalho e a dedicação da assistência social que se
empenhou para que esse convénio saísse para o nosso município. E
não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou
encerrada a presente sessão ás 10: 30 hs (dez horas e trinta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia 29 de maio do corrente ano. Decorrido o prazo regimental o
senhor presidente convida o senhor Domingos Alves Pinheiro que
cumprimenta a todos e fala que o maior projeto de inclusão social do
pais foi o projeto Luz para Todos. Fala que o poder maior está nas
mãos dos vereadores pois são os vereadores que pode tirar Prefeito e
vereador que fizer algo errado. Fala que em agosto do ano passado
esteve nesta casa de leis pedindo aos nobres vereadores que quando
chegasse as maquinas que são conquistas do PT-Partido dos
Trabalhadores que ajudasse a fiscalizar para que não desviasse do
seu papel e volta a esta casa sabendo que estas maquinas chegarão
pelo MDA pelo PAC 2. Diz que esteve em Belém o mês passado e o
delegado do MDA lhe passou o termo de entrega e fala que tem uma
portaria do Ministro que diz como usar esses instrumentos e para isso
é preciso o controle social como sociedade organizada influindo nos
poderes. Fala que ontem protocolou um oficio na Câmara solicitando
do Presidente desta casa o senhor Alécio da Costa e os demais
vereadores para fazer a atualização da lei que cria o Conselho de
desenvolvimento rural sustentável visto que está defasada, para que
os trabalhadores organizados deste município possa contribuir com a
Administração dependendo apenas de abrir espaço para que os
trabalhadores. Fala que na semana passada esteve em um encontro
nacional dos trabalhadores de todo o País discutindo política pública
do Governo Federal de como o recurso será investido. Diz que
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recurso público é do povo não do governo e os Gestores acham que o
recurso público é deles. Diz que enviou um oficio para a secretaria de
agricultura tenham conhecimento na organização da criação do
conselho e outro para o gabinete do Prefeito para convocar a
conferencia e chama toda a sociedade organizada para participar e
eleger o representante do conselho. Pede o apoio desta casa de leis
para que ainda neste ano seja criado o conselho de desenvolvimento
rural sustentável, visto que Floresta é considerado um município rural,
porem para que haja desenvolvimentos toda a sociedade precisa
cumprir seu papel e pede que quando os vereadores forem se reunir
para discutir as mudanças da lei em pauta que o convide pois tem
muito para contribuir. 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,
Purcjjicuda. Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

Presidente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
_. 2°.

Secretário."
**************
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