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ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA
4a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 14 DE DEZEMBRO
DE 2016. ÁS 09:15 HS.

As 09: 15 hs (nove horas e quinze minutos) do dia 14 de dezembro de
2016, no Plenário José Pereira Barbosa - dependências da Câmara
Municipal de Floresta do Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os
Vereadores, sob a presidência do vereador ALÉCIO DA COSTA
PESSOA, auxiliado pelo vereador RENATO PEREIRA DE ALENCAR 1°
Secretário e o vereador, GERALDO FREDERICO DA SILVA 2°
Secretário, em exercício, 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 Provérbios
(1:1-3) declarando aberta a sessão de acordo com o artigo 110 do
regimento interno, continuando solicitou ao 1° Secretário a leitura das
matérias constantes do EXPEDIENTE: Logo após é lida a ata da sessão
anterior, sendo a mesma foi colocada em discussão e votação e obtendo
aprovação unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Iniciando
com o vereador Geraldo Frederico, que cumprimenta todos e parabeniza
os eleitos nas eleições de 2016, pois são pessoas honestas e tem
certeza que irá governar o município de Floresta do Araguaia de forma
justa e correia. Discorre sobre seu mandato de vereador e diz que
durante esse período sempre procurou fazer o melhor para a população e
irá sair dessa Casa com orgulho, cabeça erguida e consciência limpa.
Fala que não irá se afastar da política, pois acredita num Brasil melhor e
tem o desejo de contribuir para que isso aconteça. O próximo a fazer uso
da palavra é o vereador Dorisvaldo Pires, o qual faz os cumprimentos de
rotina e manifesta satisfação por ser um pioneiro do município e ter
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entrado pra estória como Parlamentar dessa Casa de Leis. Fala que tinha
o desejo de ser vereador um mandato e teve o privilégio de ser por dois
mandatos e agradece a população por ter lhe proporcionado essa grande
alegria, aos colegas vereadores pelo companheirismo e os funcionários
da Câmara pela dedicação. Parabeniza o Prefeito eleito o senhor Adélio
dos Santos pela escolha dos Secretários e diz que a população aceitou
os secretários de braços abertos, pois são pessoas de boa índole e
cidadãos do município de Floresta do Araguaia e cita alguns secretários e
suas secretarias. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador Lázaro Purcino, que cumprimenta a todos e diz que a nova
Administração de Floresta do Araguaia traz a esperança para a
população de dias melhores, no entanto essa esperança aumenta a
responsabilidade e preocupação da nova gestão, visto que o País está
vivendo uma crise, tanto financeira como política. Fala que confia na nova
Administração e acredita que todo o recurso que entrar no município será
aplicado para beneficiar o povo, pois formos eleitos pela população com
essa esperança. Manifesta preocupação com a situação das estradas
vicinais, visto que com as últimas chuvas ficaram bastantes deterioras e a
escoação da produção do abacaxi depende de estradas em boas
condições de trafegabilidade, porem acredita que a nova Administração
irá tomar as medidas cabíveis. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Arly Manoel, que faz os cumprimentos de rotina e diz que foi
uma hora representar a população de Floresta do Araguaia nesta Casa
por dois mandatos. Discorre sobre o FUNDEB e diz que o Presidente do
Conselho do FUNDEB lhe procurou e disse que entrou com um oficio
nesta Casa solicitando que o Presidente desta Casa convide o Prefeito
para uma reunião afim de prestar esclarecimentos sobre a situação do
pagamento dos professores e ler o referido oficio. Fala que no oficio
enviado ao Conselho do FUNDEB o Secretário de Educação volta atrás
em um compromisso feito com os professores e diante disso a classe
solicitou a reunião e pergunta ao Presidente desta Casa se a reunião foi
marcada. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa e diz o Conselho do
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FUNDEB lhe procurou com a preocupação de não receberam o mês de
dezembro como é de praxe de Prefeitos anteriores, então entrou em
contato com o Gestor e o mesmo garantiu que irá pagar os meses de
novembro, dezembro e o décimo terceiro e que o Presidente do Conselho
do FUNDEB lhe procurou com a preocupação do Gestor pagar apenas
125 hora aula e não as 200 e mesmo finalizado as aulas dia trinta não
fecha o ano letivo e o mesmo ficou de trazer uma documentação ontem,
o que não aconteceu e se ele não o Gestor não concordasse de pagar as
200 horas aula que seria feito a reunião com o vereadores para fazer os
esclarecimentos. Volta a fazer uso da palavra o vereador Arly Manoel e
faz um requerimento verbal solicitando que o Presidente desta Casa
convide o Prefeito para uma reunião com os vereadores e o Presidente
do FUNDEB afim de tratar desse assunto. Faz a parte o Presidente da
Câmara Municipal e coloca em~discussão, o requerimento do vereador
Arly Manoel o qual é discutido pelos vereadores, logo em seguida é posto
em votação e aprovado por unanimidade. Volta a fazer uso da palavra
o vereador Arly Manoel e diz que quer parabenizar os próximos
secretários daqui um ano se os mesmos estiverem cumprindo bem o seu
papel. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Renato de
Alencar, que cumprimenta a todos e diz que deseja que a nova gestão
faça uma administração a altura da expectativa do povo de Floresta do
Araguaia. Discorre sobre o requerimento do vereador Arly Manoel e fala
que o Prefeito não tem respeito por estar Casa e que o momento de
fiscalizar já passou, pois estamos finalizado o mandato. Fala que todos
os projeto que vieram para esta Casa que iria beneficiar a população teve
o seu apoio. Pede ao Prefeito eleito Adélio dos Santos e o Vice-prefeito
Claudinei Borges para fazer mudanças para melhorar o município.
Parabeniza o Presidente desta Casa pela implantação do Portal da
Transparência e diz que a administração publica deve sempre ter essa
transparência. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Nonato Alves, que faz os cumprimentos de rotina e comenta
sobre a nova gestão e fala que com certeza irá enfrentar diversas
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dificuldades devido à crise que o País está enfrentado e que acabou
afetando o nosso município e em seu ponto de visto a nova gestão
deverá ter muito discernimento para conseguir fazer uma boa
administração. Parabeniza os vereadores que irá sair no próximo ano
pelo trabalho prestado a população e diz que foi um privilégio trabalhar
com esses nobres vereadores. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico
e agradece ao colega vereador Nonato Alves pelas suas palavras. Em
seguida o Presidente passa a Presidência para o Primeiro Secretario,
pois é o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Alécio Pessoa, faz
os cumprimentos de rotina e diz que fica feliz com a presença da nova
gestão nessa Casa. Fala que Câmara Municipal enfrenta uma dificuldade
imensa pra executar o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município e
que deveria ser lei o Executivo prestar contas dos recursos a Câmara,
porém é algo que está muito distante de acontecer. Fala a toda equipe de
Governo da nova gestão que está Casa está à disposição para ajudar o
município. Diz que quer fazer parte da história do município como
contribuinte de melhorias da cidade. E não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão as 10:54 (dez
horas e cinquenta e quatro minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 15 de dezembro do corrente ano, no horário
regimental. E para constar eu vereador Renato Pereira de Alencar 1°
Secretário, lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e pelos demajsmembros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador.^— - ̂ M^^^èj Renato Pereira de Alencar 1°.
Secretário, Vereador ^^^^^?Hr" ..... Alécio da Costa Pessoa,
Presidente, Vereador, (A J IA V J-^ Geraldo Frederico da Silva 2

/~ i ^Secretario, em exercício;/
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