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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2*
SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 30 DE MAIO DE 2014. AS

9:00 HS.
As 09- 00 hs (nove horas) do dia 30 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 PURC1NO
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 oito 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 Tiago (1: 5,6) 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 lida a indicação n° 041/14 sendo a
mesma posta em votação e obtendo aprovação unanime. TEMA LiVRE.
Iniciando com o vereador António Luiz que cumprimenta a todos e comenta
sobre sua satisfação por ser membro deste Poder Legislativo e fala que
observando as demandas do município percebe que precisa de mais agilidade.
Diz que tem muitas coisas que passa da hora de fazer por causa da grande
burocracia. Fala que o Gestor para ser reconhecido precisa manter o município
em credibilidade com o Estado e o País, e se senti horado pois o município de
Floresta do Araguaia está apto para receber convénio. Fala que logo após sua
primeira eleição foi juntamente com o Prefeito na Câmara dos Deputados pedir
recursos para este município e o Deputado Giovanni Queiroz disse para o
Prefeito que ele deveria primeiro se preocupar em pagar as dívidas do
município pois não ia adiantar ele correr atrás de recursos se o município não
estava apto para receber esses recursos. O próximo a usar a palavra é o
vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre
sobre o discurso do colega vereador António Luiz. Fala que o Gestor pegou o a
Prefeitura com dividas e com apenas uma máquina, uma patrol. Diz que no
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primeiro mandato o Gestor realizou muitos trabalhos, porem depois que foi
reeleito cruzou os braços para o povo de Floresta e o município está em
calamidade pública e isso lhe entristece muito. Diz que os alunos da zona rural
que estão perdendo aula por falta de transporte e ponte vai ter que mentir para
não perder o Bolsa Família e isso é culpa do Gestor. Fala ao vereador Nonato
Alves que a indicação de recuperação de estrada que ele vez só foi atendida
por causa da festival do Abacaxi e foi feito um trabalho muito mal feito, visto
que apenas rasparam a estrada e fala que tem muito trabalho no município
para ser realizado. Em seguida faz uso da palavra o vereador Raimundo
Nonato que cumprimenta a todos e discorre sobre o Programa Mais Educação
no município e fala que está preocupado com a questão da alimentação visto
que os alunos que fazem parte deste programa passam praticamente todo o
dia na escola o que faz necessário a escola oferecer almoço para essas
crianças pois nenhum pai vai deixar seu filho ficar o dia todo na escola sem
almoçar. Fala que tem 90% de chance do dinheiro destinado a essa
alimentação ser cortado visto que esse recurso não caiu na conta da Prefeitura,
e pede ao secretário de educação que dê mais atenção a essa questão, pois
sabemos que o programa é Federal porem o município tem a sua contra
partida. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz que no início do ano teve
uma reunião com o conselho da merenda na qual foi dito que o conselho teria
que dar um parecer relatando que o município tinha fornecido a merenda no
período que estava sem o conselho e esse parecer não foi dado e que em
consequência disso o recurso foi cortado. Faz a parte o vereador Geraldo
Frederico e fala que o conselho era para ser empossado no mês de agosto o
que aconteceu apenas em dezembro e a professora Maria do Espirito Santo
não quis assumir uma responsabilidade do passado e que não tinha
conhecimento do que havia acontecido. Diz que a presidente do conselho da
merenda disse que não ia dar o parecer porque não foi entregue a merenda
que estava no cardápio. Volta a usar a palavra o vereador Raimundo Nonato e
fala ao vereador Geraldo Frederico que a recuperação da estrada a qual fez a
indicação não foi um convénio pois ainda está em licitação para saber qual a
construtora que vai executar a obra. Diz, que na segunda feira ira para Belém
levando um oficio para a SEOP cobrando diretamente com o Governo do
Estado para que seja feito a recuperação da PA 449 de Floresta a Conceição
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do Araguaia. Convida a todos em nome do Pastor Neto para uma festa
evangélica na Igreja Assembleia de Deus na Vila Bom Jesus l 08 a 15 de
junho. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual
faz os cumprimentos de rotina e fala que quando uma pessoa faz um
compromisso ele tem o dever de horar tal compromisso e é obrigação do
município se manter apto a receber convénios pois o que desenvolve um
município é os convénios. Diz que sonha com uma administração transparente
onde o dinheiro público é aplicado corretamente. Comenta sobre o convénio do
asfalto que tem menos de um ano e já está todo esburacado, bem como os
bloqueies que até foi apelidado de bloquete sorrisal e isso é dinheiro público
jogado fora. Parabeniza o Presidente da Câmara por esta realizando uma
administração transparente e diz que esse é o dever do Poder Público. Fala
que como membro da Comissão de Finanças e Orçamentos não vai dar o
parecer de projetos de abertura de credito se não for bem claro para onde vai o
recurso. Dando Continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador José
Maria que faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o Prefeito Alsério pelo
festival do abacaxi, bem como o secretário de agricultura o senhor Wilker pela
a organização da festa e todos os produtores de abacaxi de Floresta. Discorre
sobre a questão da merenda escolar e fala que no dia da reunião que teve
nesta casa juntamente com o conselho da merenda ficou da Senhora Maria do
Espirito Santo dar o parecer o que não aconteceu e o prazo esgotou e o
município perdeu esse recurso. Comenta sobre o Programa Mais Educação
que tem três meses que o recurso não é repassado para a prefeitura e está
previsto de ser cortado também. Fala da ponte sobre o rio São Pedro na Vila
Juassama que está praticamente terminada, porem a ponte próxima não presta
vai ter que ser derrubada e refaze-la no entanto já está sempre providenciado
os materiais para começar a obra. Parabeniza o Ricardo Medeiros pela
organização o primeiro festival regional de quadrilha junina em floresta, que foi
realizado no dia 09, 10 e 11, de junho. O próximo a usar a palavra é o vereador
Renato de Alencar que cumprimenta a todos e discorre sobre a questão do
programa mais educação e fala que acredita que da parte do governo Federal
não tem falha, visto que o Governo Federal jamais falta com seus
compromissos e se tem falha é do município que não está com toda a
documentação em dia. Diz que a merenda que estava sendo oferecida aos
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alunos não era compatível com a lista e por isso a presidente do conselho da
merenda não deu o parecer. Fala que o município tem muito convénios do
Governo mais não vemos nenhuma obra ser realizada no município com
recursos próprios. Parabeniza o município de Pau'Darco que mandou suas
maquinas para arrumar as estradas da Vila Bom Jesus II do nosso município e
fala que se ele mandou as maquinas do seu município para o nosso é porque
todas as estradas do seu município estão recuperadas. Fala que o dever do
vereador é fiscalizar os recursos públicos e é isso que vai fazer e cita algumas
emendas parlamentares que saiu o recurso e a obra não foi realizada.
Comenta sobre a economia de floresta e diz que diferente dos municípios
vizinhos que dependem apenas do dinheiro da Prefeitura, Floresta tem o
abacaxi, gado e leite que é o que realmente sustenta a economia do município.
O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Alécio Pessoa o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre as indicações de sua autoria pedindo
a iluminação pública e recuperação de ruas do município e agradece ao Gestor
por atender seu pleito. Comenta sobre emenda parlamentar de 45.000.000
(quarenta e cinco milhões) de reais do Governador Simão Jatene que foi
enviado ao município de Floresta e fala que 30.000.000(trinta milhões de reais)
foi destinada para PA 449 que está sendo feita do Bambu a Floresta, duas
quadras poliesportivas cada uma no valor de 500.000(quinhentos mil reais), a
obra da Câmara de mais de 800.000 (oitocentos mil) reais, a recuperação da
estrada vicinal Floresta a Vila Bela Vista no valor de mais de
700.000(setecentos mil reais). Fala que temos de agradece o município por
esta apto para receber esses convénios e o Governador Simão Jatene por
estar dando prioridade a Floresta que é um município muito promissor devido a
sua produção de abacaxi. Fala que foi assinada um convénio de mais de
5.000.000(cinco milhões) de reais para agua encanada. Faz a parte o vereador
José Maria e fala que no dia da reunião com o conselho da merenda foi
pedindo para a presidente do conselho dar o parecer para vir o recurso, e que
a questão do cardápio é a prestação de conta$ o que é outro departamento.
Diz que de certa forma a presidente do conselho prejudicou os alunos do
município. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e fala que a reunião foi feita
com a participação dos diretores das escolas para ser esclarecido se teve
merenda ou não nas escolas durante o período que estava sem o conselho e
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todos os diretores fez a declaração dizendo que houve merenda escolar. Faz a
parte o vereador Renato e diz que conversou com a presidente do conselho e
ele disse que não iria se responsabilizar por coisas que acontecerão antes dela
assumir o cargo e fala que ela está no direito dela. Diz que o erro foi do Gestor
que não organizou o a eleição do conselho no tempo certo. Faz a parte o
vereador Alécio e fala que o município perdeu mais de 100.000(cem mil) reais
para compra de merenda escolar. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e
fala que quando se trata do PT não pode haver erros e fala que gostaria que os
colegas vereadores comentassem o que aconteceu com o conselho do
FUNDEB que os membros são da base. ORDEM DO DIA: Iniciando com a
discussão em segundo turno, de forma global o projeto de n° 383/14, que
dispõe sobre Alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação e
obtendo assim Aprovação Unanime. Dando seguimento com a discussão, em
segundo turno, de forma global o projeto de lei n° 385/14, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo
assim Aprovação Unanime. Dando seguimento com a discussão, em segundo
turno, de forma global o projeto de lei n° 386/14, que dispõe sobre alienação de
bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo assim
Aprovação Unanime. Dando seguimento com a discussão, em segundo turno,
de forma global o projeto de lei n° 388/14, que dispõe sobre alienação de bem
imóvel, sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação
Unanime. Em seguida é colocado em discussão, em segundo turno, de forma
global o projeto de lei n° 389/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel,
sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime.
Logo após é posta em discussão, em segundo turno, de forma global o projeto
de lei n° 390/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando
seguimento com a discussão, em segundo turno, de forma global o projeto de
lei n° 391/14, que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
colocado em votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. E continuando
com a discussão, segundo turno, de forma global o projeto de lei n° 393/14,
que dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em
votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando seguimento com a
discussão, segundo turno, de forma global o projeto de lei n° 394/14, que
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dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação,
e obtendo assim Aprovação Unanime. Dando continuidade com a discussão,
segundo turno, de forma global o projeto de lei n° 395/14, que dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo colocado em votação, e obtendo
assim Aprovação Unanime. Dando seguimento à sessão com a discussão,
segundo turno, de forma global o projeto de lei complementar n° 048/14, que
dispõe sobre a criação da Imprensa Oficial, sendo o mesmo colocado em
votação, e obtendo assim Aprovação Unanime. E não havendo mais nada a
tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ás 10: 45 hs
(dez horas e quarenta e cinco minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 24 de junho 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 vai assinada por mim e
pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,

Lázaro Purcino^da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da
Presidente, Vereador Raimundo NonatoCosta Pessoa

Alves, 2°.
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