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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE NOVEMBRO DE 2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de novembro 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 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 Salmo (119:105) 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 são lidas as
indicações n° 059/14 e 064/14, dos vereadores Alécio Pessoa e António Luiz, sendo as
mesmas colocadas em discussão e votação, sendo ambas aprovadas por unanimidade,
concluída esta fase da sessão o senhor presidente declarou iniciada a fase destinada ao
TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Arly Manoel o qual cumprimenta a todos e faz uma
retrospectiva dos trabalhos desta Casa lembrando o processo de votação do projeto de
Lei sobre o plano de carreira dos professores, onde o por falta de dialogo entre o
SINTEPP e os membros desta casa foi aprovado, sendo que este vereador e o Vereador
António Luiz foram criticados e apontados por pessoa de outro município que veio a
pedido do coordenador do SINTPP no intuito de ajudar a classe, porém já foi presidente
desta Casa, nunca usou e nunca viu nenhum parlamentar fazer uso indevido dos
recursos desta Casa de Lei, nem mesmo fazer nota em posta para ser pago com recurso
da Câmara e este senhor que veio em nome de uma entidade esta sendo capa de um
jornal de grande circulação. Lê trecho da noticia, onde cita que o senhor janisley de



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo

Siqueira Barsanulfo e Dawson Luiz Scarparo ambos coordenadores do SINTEPP de
Xinguara e o ex-coordenador de finanças é acusado de uso do recurso do sindicato para
pagar conta em boate, trocas de cheques e de alterar as atas de reuniões e das
assembleias, os mesmos foram indiciados pela policia Civil do município de Xinguara.
Fala que uma pessoa que se diz autoridade vem a nosso município dar pressão a estes
parlamentares não tem ética, dignidade nem moral para isso que isso sirva de exemplo
para nós, para outras entidades e assim antes de pedir ajuda analise a vida da pessoa
para ver se o mesmo tem uma moral diferenciada. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador António Luiz, que faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre a sessão
itinerante, onde ocorreu a nomeação do agente distrital , realizando assim o sonho do
povo de Bela Vista. Reforça as palavra do vereador Arly a respeito do cidadão Janisley
que faz parte de uma entidade bem conceituada, porém como em todo repartição ha
pessoa que envergonha a classe. Diz que o que lhe admira é que este cidadão
conhecedor de sua índole vem a esta Casa junto a uma classe trabalhador, uma
entidade que lutava por seus direitos desafiar e denegrir a imagem deste parlamentar e
hoje envergonha sua entidade. Fala que precisamos ter cautela quando procuramos
ajuda, pois nossa sociedade esta repleta de pessoas com esta postura. Afirma que tem
orgulho de ser florestense e desempenhar seu trabalho em prol deste povo. Logo após
usa a palavra o vereador Renato Alencar, que cumprimenta a todos e manifesta
satisfação em vir a esta tribuna reivindicar os direitos do cidadão. Diz que como vereador
tem autoridade para fiscalizar não a vida pessoal do gestor, mais os recursos públicos,
uma vez que é bíblico o livre arbítrio e analisa que a lei de Deus e a lei do Homem e todo
ser humano tem a liberdade de fazer o que é certo ou errado. Parabeniza o vereador Arly
por citar o fato e fala que até defendeu o vereador naquele dia porque a vida particular na
se interfere e cada vereador tem suas opiniões e decisões próprias e este senhor
denegriu a imagem de uma entidade seria. Agradece ao Executivo pela atitude de
nomear um agente distrital que era o sonho do povo de Bela Vista e de muitos que
lutaram e morreram por este sonho. Fala que devemos nos policiar ao usarmos esta
tribuna, porque a responsabilidade das palavras é do parlamentar, uma vez que no
distrito de Bela Vista usou a palavra altura do evento importante que estava acontecendo
e logo após foi agredido verbalmente pelo vereador Sarafim quando no uso da palavra e
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quanto a este fato já tomou as providencias cabíveis, sendo que fez denuncia judicial,
pois devemos respeitar o parlamentar. Ato seguinte faz uso da palavra o vereador
Geraldo Frederico, o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta satisfação em ver
realizado o sonho de um povo com a posse do agente distrital, relembra as lutas das
pessoas que morreram em nome de um sonho, de um ideal e ontem pode notar a
felicidade estampada nos rostos das pessoas que contribuirão para a concretização
deste sonho e agradece ao gestor e sua equipe pela atitude. Agradece a Mesa diretora
pela realização da sessão itinerante, bem como pela realização da audiência pública que
em ambos os eventos teve a participação ativa do povo de Bela Vista. Discorre sobre o
asfaltamento das ruas, belíssima obra realizada recentemente em Floresta do Araguaia,
porém com uma deficiência que causa preocupação, pois a agua da chuva esta
acumulando ao longo das ruas propiciando uma epidemia de dengue na cidade.
Manifesta preocupação quanto a recuperação das pontes e estradas, uma vez que
estamos entrando num período chuvoso e se aproxima o período de safra do abacaxi e
as pontes estão se acabando e não vão suportar o trafego de veículo, assim como as
estradas que só foram raspadas e não encascalhadas podendo causar vários atoleiros e
pede ao Executivo e à Secretaria de Obras que se esforce mais em prol dos agricultores
que é a maior economia do nosso município e muitos podem vir a ter prejuízos enormes
por falta de estrada e ponte. Em seguida o senhor Presidente passa a presidência para o
primeiro Secretario, pois é o próximo a fazer uso da palavra. O vereador Alécio
cumprimenta a todos e manifesta satisfação em realizar a sessão itinerante, bem como a
audiência púbica no Distrito de Bela Vista e parabeniza o povo pela participação. Afirma
que todo ano deve ser feito uma audiência publica para estudar o orçamento junto com o
povo que usufrui destes recursos e que tem o conhecimento de todas as prioridades da
região. Discorre sobre a situação precária em que se encontra os banheiros da feira
coberta. Discorre sobre o fato ocorrido com os servidores do SINTEPP de Xinguara e
tem certeza que este é uma entidade seria que tem pessoas serias e que muito contribui
para a educação do município e esse é um fato intrigante e o próprio SINTEPP deve ter
tomado as providencias contra estas pessoas. Deixa seu repudio quanto as atos
praticados pelos senhores mencionados no jornal a noticia, e não havendo mais nada a
tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 40hs (dez e
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horas e quarenta minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia
25 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental de
dez minutos o senhor Presidente concede a palavra ao senhor Manoel Albuquerque de
Assis, o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a conquista do povo de Bela Vista.
Fala do desejo de transformar seu sonho em projeto e implanta-los em Floresta do
Araguaia. Lê oficio encaminhado ao Presidente desta Casa de Lei o qual solicita aos
parlamentares que elabore os projetos, sendo eles pavimentação asfáltica na vicinal
Floresta/Rio Maria, via Babaçu, asfaltamentos da avenida Tiradentes, construção da
ponte sobre o Rio Araguaia, ligando Bela Vista ao Pau D'arco e o implante da praça
liberdade com área de ginastica conforme projeto já elaborado. Os vereadores Geraldo
Frederico, Renato Alencar e Nonato Alves usam a palavra respectivamente para
parabenizar o senhor Manoel, pelas ideais de desenvolvimento para nosso município. 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^^s?^^? j^Sí.azaro Purcino da Silva
1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, "î L- _ , 2°. Secretário.
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