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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 26 DE JUNHO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

*=CQ3

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 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 vereadorLAZARO 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 Tiago (1:25) 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 do parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de Lei n°
398/2014, o qual dispõe sobre alienação de bem imóvel, sendo o mesmo
posto em votação e obtendo assim aprovação unanime. Em seguida é
feito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras
atividades sobre o projeto de Lei n° 398/2014, o qual dispõe sobre
alienação de bem imóvel, sendo o mesmo posto em votação e obtendo
assim aprovação unanime. Dando continuidade com a leitura do parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o Projeto de
Resolução n° 003/2014, que fixa o percentual de revisão anual dos
servidores da Câmara Municipal, o mesmo foi posto em votação e
Aprovado por Unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Geraldo Frederico que cumprimenta a todos e discorre sobre a Copa do Mundo
que é um sonho para todos os brasileiros e parabeniza a Presidente Dilma pela
Belíssima organização desse evento. Diz que gostaria de ver em Floresta tudo
bem arrumado como escolas bem equipadas agencia bancaria funcionado bem
pois quem tem a ganhar é a população. Fala que em cidades bem menores
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que Floresta tem INSS, Cartório Eleitoral, Banco do Brasil funcionando e que
Floresta está crescendo não é por causa do Gestor é por causa do povo que é
trabalhador. Diz que se a creche estivesse funcionando geraria muitos
empregos para o povo. Comenta sobre as escolas da zina rural que estão em
péssimo estado de conservação. Fala que as estradas que estão sendo
recuperadas estão de mal qualidade e se não arrumar direito não vai aguentar
o período das chuvas e pede a secretaria de obras que quando for recuperar
estrada que faça bem feito. Diz que quanto ao projeto da saúde que entrou
nesta casa ontem vai analisar bem pois quer o melhor para o município. O
próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz o qual cumprimenta
a todos e fala que as vezes os políticos passam por algumas perseguições e
difamações e diz que o Gestor vem enfrentado perseguição partidária o que
causa um transtorna muito grande para o município. Fala que fez um
campanha baseada na lei e foi surpreendido com a acusação de fazer uma
campanha ilegal, então perceber que a perseguição existe para ambos os
lados. Comenta sobre o fato que ocorreu com um ônibus da Vila Ametista que
veio ao município fazer revisão e na volta estava levando 5 telhas Brasilit e 2
saco de cimento de uma professora e uma equipe filmarão e colocarão na
internet dizendo que o ônibus escolar estava sendo utilizado para transportar
material de construção e isso é perseguição. Fala que outro dia alguém propôs
a filmar o caminhão de pescadores fazendo serviço para a população e ele não
quis pois se esta beneficiado o povo está bom pois não persegue ninguém. Diz
que está nesta casa para somar e não dividir e que tem pessoas de seu grupo
que não lhe olha com bons olhos. Diz que o senhor Andrei é uma pessoa muito
competente porem outro dia quando esteve com ele para pedir a volta das
gratificações dos coordenadores ele ficou tão indignado que virou as costas
como resposta e isso lhe entristeceu muito. Dando continuidade à sessão faz
uso da palavra o vereador Renato de Alencar o qual cumprimenta a todos e
discorre sobre o discurso dos nobres vereadores e diz que fica muito feliz com
a liberdade que os parlamentares tem nesta casa e que devemos diferenciar
perseguição da realidade. Diz que como parlamentar vai aonde for necessário
para defender o povo de Floresta e pede ao Gestor que olhasse com carinho
para o pessoal da limpeza pois as mulheres que trabalham nessa área
terminam seu serviço e tem que ficar até cumprir o horário sendo que não tem
um local adequado para cumprir o horário ficam no meio da rua sendo que
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poderiam estar em casa cuidando de seus filhos. Comenta sobre os cheques
moradia que é uma ajuda de 15.000(quinze mil) reais para as pessoas carentes
fazerem suas casas e em Floresta está acontecendo que a pessoa pega o
recurso compra o material e não tem dinheiro para pagar a mão de obra e tem
prazo para construir a casa e isto está errado, pois o cheque moradia é para
fazer a casa conforme o valor é para tirar 3.000(três mil reais) para a obra e o
restante para a compra do material e pede para quem é responsável por esse
programa que tome as medidas necessárias para regularizar essa situação. O
próximo a usar a palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual cumprimenta a
todos e Fala que na semana passada esteve na Associação Salobro
juntamente com o presidente da associação visitando algumas famílias porque
o Governo Federal editou uma medida provisória perdoando uma dívida dos
agricultores do assentamento do INCRA o Pronaf A e o AC e parabeniza a
Presidente Dilma por este ato pois nunca viu isso acontecer na história do País.
Discorre sobre o Programa Luz para Todos que é um programa que vem trazer
conforto para as famílias do campo. Fala que o verdadeiro político é aquele que
usa sua vida para beneficiar o povo e que os políticos precisam combater a
corrupção, pois recursos para oferecer uma melhor qualidade de vida para a
população tem. Diz que a perseguição partidária atrasa muito o
desenvolvimento do País pois um partido não quer que o outro cresça. Em
seguida faz uso da palavra o vereador Alécio Pessoa que cumprimenta a
todos e comunica a população que a equipe que veio fazer as Carteiras de
Identidade já está na feira coberta iniciado os trabalhos a equipe ira emitir 450
carteiras de Identidade e que o município tem uma demanda muito grande e
por isso está tentando trazer para Floresta a Casa Cidadão. Fala que no mês
de maio esteve em Belém juntamente com os colegas vereadores Dorisvaldo,
José Maria e Raimundo Sarafim levando um pedindo do Credcidadão que já foi
distribuído no município, bem como o cheque moradia que era um recurso que
o município estava praticamente perdendo e fala que isso é uma maneira de
dar uma resposta a população pois quando o vereador pega uma diária para ir
à Belém ele tem o dever de dar um respaldo para a população. Comenta sobre
o cheque moradia e fala que juntamente com os colegas vereadores ajudou
porem é um serviço da Assistência Social e acredita que tem mais de 60% das
já estão na altura de madeira e esclarece que pelo que teve conhecimento na
COAB o cheque moradia vem no valor de 14.100(quatorze mil e cem reais) em
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cheque para o beneficiado comprar o material e não vem dinheiro para mão de
obra. Fala que realmente teve muita gente carente que não tinha condições
financeiras de pagar a mão de obra, no entanto tem conhecimento que quase
todos que receberão esse recuso já começaram a construir. Fala que sabe de
uma senhora que não tinha condição de construir porem já conseguiu 10
diárias de pedreiro e acredita que esse cheque é um passo grande não apenas
com vereador mais como ser humano. Faz a parte o vereador Renato de
Alencar e fala que antes o cheque moradia era para funcionário público e hoje
o Governo do Estado abriu exceção para as pessoas carentes. Fala que as
casa populares foi feita com 14.500(quatorze mil e quinhentos reais) então
esse recurso dar para fazer a casa então era isso que deveria ser feito com o
cheque moradia. Diz que três pessoas que foram beneficiados com o cheque
moradia lhe procurou e ainda não tinha começado a construir por não tem
condições de pagar a mão de obra. Volta a usar a palavra o vereador Alécio e
diz que devemos ajudar as pessoas que precisam não porque somos
vereadores, mas como ser humano. ORDEM DO DIA. Discussão em primeiro
turno artigo por artigo 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 continuando com a discussão única do projeto de
Resolução n° 003/2014, que fixa o percentual de revisão anual dos
servidores da Câmara Municipal, o mesmo foi posto em votação e
Aprovado por Unanimidade. E não havendo mais nada a tratar o senhor
presidente declarou encerrada a presente sessão ás 11: hs (onze horas), e
convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 26 de agosto do
corrente ano. 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

'os demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador,
7f^?- Lázaro Purcino da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da

Costa Pessoa _ , Presidente, Vereador Raimundo Nonato
Alves,
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