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ATA DÍ l|> SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 ite (nove horas) do dia 12 de dezembro de 2014, no Plenário José Pereira
BarboscÈáftpendências da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia - estado do Pará,
reuniu>á|!o|"yereadores, sob a presidência da vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA,
auxilià||í|||!o vereador LÁZARO PURC1NO DA SILVA 1° Secretário e o vereador
RAlMU îJftNONATO ALVES, 2° Secretário, em seguida o senhor presidente solicitou ao
1° Secr|ta||f 5a 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
determirçoujão segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido
Mateis ̂ 6;|ji33) 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
seguidá-apfévada por unanimidade. Em seguida é feito a leitura das correspondências
recefc>|cía |̂|la Câmara Municipal. Concluída esta fase da sessão o senhor presidente
declafOLF í̂ciada a fase destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Lázaro
P u reino'ceifai faz os cumprimentos de rotina e parabeniza o senhor Eginaldo pelo título
de cidaàâò^rionorário e pelo trabalho prestado no município e agradece pelo a constante
ajuda à^pòpulação do município. Fala que esta findando mais um ano e que foi membro da
mesa féaliiãndo um trabalho transparente e agradece ao Presidente da Mesa Diretora o
colega vereador Alécio que desenvolveu um bom trabalho, respeitando os direitos de cada
vereador? Fala que hoje será formada uma nova mesa e espera que também realize urr
bom trabalho! Deseja a todos os colega vereadores e a população em geral um Feliz Nata
e Prosperei Ano novo. Diz que o povo espera que esse legislativo os represente da melho
forma possível apesar das bandeiras partidárias e espera que o próximo ano seja aind;
melhor. DaMlo continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador António Luiz o qus
faz 6s; §u"m||imentos de rotina e em nome do vereador Arly que fez o título de cidadã
honòráfio^àlabeniza o senhor Eginaldo pelo o título que foi bem merecido. Agradece a
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secretarias pelos trabalhos prestados a sociedade bem como a todos os funcionários da
saúde e assistência social e deseja que o ano de 2015 seja melhor para todas as pessoas.
Agradece a esta casa em nome do Presidente Alécio Pessoa pelo companheirismo e
compreensão, bem como a todos os funcionários pelo belíssimo trabalho que tem feito
nesta casa e pela paciência que tem com esse vereador. Fala a toda a população de
Floresta que é com muita honra que exerce o trabalho de vereador e talvez nem sempre
temos todas as conquistas que desejamos para o povo e que mesmo não conseguindo
alcançar todos os objetivos é um vereador de cabeça erguida e deseja um feliz natal e ano
novo repleto de realizações a todos os ouvintes. Em seguida faz uso da palavra o vereador
Nonato Alves que cumprimenta a todos e discorre sobre o título de cidadão honorário do
senhor Eginaldo e fala que é bem merecido. Agradece a todos os funcionários da Câmara
Municipal pela parceria e apoio de cada um e também a todos os parlamentares que
sempre foram companheiros nas viagens buscando emendas para o município e espera
que no próximo ano continue com o companheirismo que os colegas vereadores tem
mostrado neste ano. Deseja a todas as famílias Florestenses um ano de muita paz e saúde.
Fala quê foi enviado um oficio ao diretor desta operação do Detran que se encontra em
nossa cidade è reconhecemos que o Detran está fazendo seu trabalho amparado por lei
mas a cidaM ainda precisa se adequar e o povo foi pego de supressa e diz que espera
que tenhá^ímábonscientização antes e espera que esta casa juntamente com o diretor da
opera|íãb^^D;ètran entrem em um acordo. O próximo a usar a palavra é o vereador
Geraldo Frèéíf rico que cumprimenta a todos e parabeniza o senhor Eginaldo e fala que
ele é^iímá^pessòa muito querida em toda a região. Diz que como hoje é a última sessão
desté:ano qúérdesejar a toda a sociedade e feliz natal e um 2015 cheia de paz e saúde
bem^còmò àTtoa!os os vereadores. Agradece a todos os funcionários desta casa pelo
trabalho e dedicação. Agrade a sua esposa pelos trinta e dois anos de compreensão,
carinho e dedicação. Fala a todos os leitores que depositaram o seu voto de confiança que
está procurando fazer o seu melhor. Diz que gostaria de agradecer a todos os secretariados
porem não tem'o que agradecer pois todas as vezes que chegávamos éramos rejeitados,
porem ò senhor Francisco Barbosa secretário de educação e a assistência social nos
recebeu[tàuitoabem. Fala ao povo de sua região que tem lutado e que está ficando
abandona^ iselm estrada e espera que Deus toque o coração do Gestor para que possa
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arrumarias pontes os bueiros e as estradas de sua região pois tem produtor perdendo sua
safra £or falta de estrada para escoar sua produção. Diz que o Detran está cumprindo a lei
mais primeiro precisa orientar a população. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Renato de Alencar que faz os cumprimentos de rotina e fala que o título de cidadão
honorário; que o senhor Eginaldo recebeu foi mais do que merecido. Agradece a cada
ouvinte da rádio e a todos os funcionários da Câmara Municipal que vem realizando um
trabalho a altura desta casa e os parabeniza e deseja que alcance todos os seus objetivos
em 2015. Agradece a todos os evangélicos e os católicos de Floresta que trabalham com
um só objètivo que é sempre está buscando a orientação de Deus. Diz que quer retribuir a
todos os seus votos com um bom trabalho e que é feliz por ser um vereador e está apoiando
o que é certo e não o que é errado. Agradece a sua esposa que é muito companheira e
está sempre ao, seu lado lhe orientando, bem como toda sua família. Deseja a toda a
populaçãoí p que tem de melhor no ano de 2015 e se coloca à disposição da população
para ajuidaffnò cfue for necessário. Fala que apesar de um vereador as vezes discordar da
opinião do outrófsomos amigos e companheiros. Diz que os parlamentares devem dar um
apoio maior aos médicos cubanos que estão longe de seu País e de sua família dedicando
suas vidas"W este município. Em seguida faz uso da palavra é o vereador Arly Manoel o
qual cumprimenta a todos e fala que muitas vezes um vereador discute com outro, mas
isso fazpartedá política pois somos onze cabeça e cada uma pensa de uma forma e somos
todos amiCjQS. Agradece a todos os funcionários da Câmara pelo trabalho prestado.
Discorre sóB're a1 operação realizado pelo Detran e diz que ele está fazendo seu trabalho,
mas em sua"õ|ínião deveria ter avisado para a população bem como uma orientação. Fala
queW-De^ no município a pedido do Ministério Público. Diz que é uma honra
prestî rWséfrhor Naldo Paraíba que é uma pessoa excepcional e que já trabalhou com
ele éo"mòcbràla}èiro e se precisar trabalha novamente. Fala que o senhor Naldo quando
chegóu-hb^mâníeípio passou por inúmeras dificuldades e nunca desistiu e hoje é um dos
maiores produtores de abacaxi e também comprador muito respeitado no município e
região. Deseja um feliz natal e próspero ano novo a todos e fala que espera que o próximo
ano seja melhor. Em seguida faz uso da palavra é o vereador Dorisvaldo Pires que
cumprimenta á todos e agradece a todos seus familiares pelo companheirismo a amor
demostrado. Diz que é um privilégio esta discursando nesta casa como vereador pois é um
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sonho de muitos e poucos alcançaram e agradece a todos seus eleitores pelo voto de
confiança;. Rala que tem muito para ser feito no município, mas também muito já foi feito
em parceria com as secretarias e em nome das secretarias agradece a todos. Agradece
aos médicos filhos de Floresta e os de fora como os cubanos pela dedicação com a
população. Agradece aos companheiros vereadores pela parceria e companheirismo enfim
agradecei a todos e por tudo. Comenta sobre o Detran e fala que está muito insatisfeito com
essa situação e acredita que seria mais fácil implantar um posto do Detran no município
para a população se habilitar ou regularizar seu veículo. Diz que está operação é um meio
do Governo arrecadar dinheiro. Parabeniza o senhor Eginaldo e diz que se fosse um
produtor dê abacaxi ia querer vender sua produção pra ele, pois é uma pessoas honesta e
nunca deu prejuízo a ninguém. Deseja um feliz natal a todos. Em seguida o senhor
Presidente .passa a presidência ao 1° secretario pois é o Próximo a fazer uso da para o
vereador Aléciò Pessoa cumprimenta a todos e diz que hoje está encerrado as sessões
ordinárias deste período legislativo o qual presidiu está casa e agradece a todos os
veréadòres-qué1 facilitaram a vida do presidente. Fala que as vezes faz até o impossível
para ter iim^rabâlho de igualdade para dar um respaldo à está casa de leis. Agradece em
espècíal; ã Jv1ésa£Diretora, pois se fez um bom trabalho como Presidente foi porque sempre
teve o apoíSdos^demais membros da Mesa Diretora que nunca mediram esforços e sempre
colocou -ósiiritéfesses da Câmara em primeiro lugar até mesmo a frente de seus próprios.
Pede? o!ès;èulpà â algum vereador se errou em alguma coisa e sua intenção era sempre
aceiíár'è 'sempre deu o seu melhor. Fala que está sendo laçando apenas uma chapa e
es pêra'quê'a ;ríóva Mesa Diretora reconheça que o Poder Legislativo é independente e
pedê'cléscúlpa se deixou a desejar em alguma aspecto. Na sequência o senhor Presidente
cíà ihícíb iò!prpcesso de Renovação da Mesa Diretora. Em seguida o senhor Presidente
Solicita;ãê Primeiro Secretario que verifique o quorum. O qual constatou a presença de
ò|íziívelé:aâ|t|ê, havendo portanto quorum. Na sequência a senhora Presidente concede
a-|^avr^-'FJar|'o senhor José Maria Lima Magalhães para apresentação do plano de
trabalho 'daí qu|fl faz parte. Em seguida é feita a chamada individual dos vereadores para a
assinatiiirà |!Wfplha de votação e o exercício do direito ao voto. Logo após o senhor
Presideníte^èrivida os vereadores Geraldo Frederico e António Luiz Moreira dos Santos
para se^yirerMlè escrutinadores, sendo aberta a urna, apurados os votos e proclamado o
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seguinte resultado: Chapa um obteve sete votos a favor três votos contra e um em branco.
N;a sequência o senhor Presidente declara empossados, a partir de primeiro de janeiro de
dois e quinze a chapa 1 (um), composta pelo vereador José Maria Lima Magalhães, como
Presidente; Raimundo Nonato Alves dos Santos como Primeiro Secretario e Roseni Brito
de Sousa Brasil como segunda Secretaria. Em seguida o senhor presidente concede a
palavra aos Vereadores para explicações pessoais. Usa a palavra o vereador Raimundo
Sarafim e agradece a todos pelo voto de confiança depositado ao colega vereador José
Maria eiífàla que acredita que ele irá um bom trabalho sem perseguir ninguém. Diz que
todos são livres para escolher em quem votar e isso faz parte da política. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador António Luiz que parabeniza a nova Mesa Diretora e diz que
acredita que o vereador José Maria eleito com sete votos a favor não vai trabalhar apenas
para os sete, mais para todos os onze. Parabeniza o excelente trabalho do Presidente de
2014 ó colega vereador Alécio Pessoa, pois fez um trabalho transparente e foi realmente
a altura dó que os parlamentares esperavam. Diz que espera que aconteça o mesmo como
a nova Mesa Diretora e se coloca à disposição no que for preciso. Em seguida usa a palavra
o vereador Geraldo Frederico e parabeniza o atual Presidente da Câmara Municipal e diz
que à Me|a; Oíretora atual fez um brilhante trabalho respeitando a todos, sempre
conduzindo5 ̂ ssfê casa de leis com muito amor e dedicação não privilegiando ninguém.
Mariifêètá^^ pela humildade do vereador Alécio e fala que votou contra porque o
colega^vereador José Maria não respeitou a maior bancada desta casa que é o PT e
àgràtécèí àsvfeàdora Piquena Vital, vereador Nonato Alves e Alécio Pessoa que sempre
os rés^êiiáràrrvfDiz que espera realmente que o vereador José Maria trabalhe para todos
rio entanto tem isuas dúvidas, pois já iniciou errado e quando começa errado é muito difícil
dar certo. Danâo continuidade faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar e diz que
votou contra õ Vereador José Maria porque ele não pediu seu voto e com certeza é porque
não precisa. Diz que os Presidentes desta casa de outros períodos legislativos sentaram
com a bancado do PT e pediram seus votos. Fala que tem três poderes independentes o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário e que a Câmara deve fazer um trabalho a altura da
sociedade.JO prpximo a fazer uso da palavra é o vereador Dorisvaldo Pires e fala que
êbnhece o !çpfè|à vereador José Maria e acredita que ele vai continuar fazendo um bom
trábálhorniôtã £âsa e que o vereador José Maria tiver alguma dúvida o melhor que tem a
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com os vereadores tentar encontrar uma solução. Em seguida usa a palavra
o verè||q(-%riy Manoel e fala que ajuntasse os dez vereadores e lhe falasse que ele seria
o Presidente desta casa não aceitaria, visto que a responsabilidade é muito grande. Fala
que muitos elogia o vereador Alécio e que não tem nada contra sua pessoa como
Presidente da Câmara, mais infelizmente não tem motivos pra elogia-lo. Agradece aos
colegas vereadores Renato de Alencar, Geraldo Frederico e Lázaro Purcino que em uma
ocasião que a vereadora Piquena Vital era Presidente desta casa e não tinha recursos para
todos os vereadores viajarem, mesmo estando no direto de viajar cederam o lugar pra os
outros irem Fala ao colega vereador José Maria que está à disposição para ajudar no que
for necessário, Ò próximo a fazer uso da palavra é o vereadora Roseni Brito e parabeniza
o senhor Eginaldo pela homenagem de título de cidadão honorário e fala que com certeza
fez por merecer. Diz que se sente muito honrada por participar da Mesa Diretora e fica
muito gfatá!a todos. Fala que não tira a razão dos vereadores que votaram contra e respeita
a cada um. Díz que vão trabalhar unidos buscando melhorias para os munícipes de Floresta
do Araguaia e agradece ao Presidente Alécio que nunca lhe negou ajuda. Em seguida usa
a palavra oH/érèâdor Nonato Alves e agradece o apoio de todos e por mais uma vez fazer
parte da M^sâ ÉHretora da Câmara Municipal. Fala que faz parte da Mesa Diretora desde
de 2010 fazenclo assim seis anos consecutivos e fala que faz parte da Mesa Diretora não
è porque fica segurando a vaga, mais sim porque tem um bom relacionamento com todos
os veréadófês d^ue em momento algum fez questão de participar da Mesa Diretora e que
não é?6;fatap j%er membro da Mesa que o faz melhor e que tem os mesmos direitos e
deverê/s-qle bsQemais vereadores. Fala aos vereadores que votaram contra que isso não
muda^àdaísWus valores são os mesmos. Parabeniza o vereador Alécio pela transparência
tf; cornpâníieirilm e fala que como Presidente da Câmara sempre comunicando aos
veréao^rèiS-^ue ia fazer, respeitando os direitos de cada vereador. Pede ao colega
vereador José Maria que faça um trabalho à altura de cada um respeitando o direito de
todos, pois" todos tem direitos iguais. O próximo a usar a palavra é o vereador Alécio
Pessoa e agradece a presença de seus dois irmãos e parabeniza o vereador José Maria
p^èlbhovo pleito e se coloca à disposição para ajudá-lo. Agradece a todos os vereadores
pelo companheirismo e aos funcionários da Câmara e fala ao vereador José Maria que ele
vai contar com uma excelente equipe. Fala ao vereador Arly Manoel que ele nunca solicitou
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uma diária que não fosse atendida e que uma única vez o colega vereador precisou do
veícjjlp|a Câmara e o veículo já estava cedido para a Saúde e que acredita que o problema
do vereador Arly Manoel não é com o Presidente, mais sim pessoal, pois ele sempre teve
os mesmos; direitos que os demais vereadores. Diz ao vereador José Maria que ele é uma
pessoa muito guerreira e com certeza irá fazer valer a Lei Orgânica e o Regimento Interno
desta casa. E continuando faz uso da palavra o vereador José Maria e pede desculpas
aos vereadores Geraldo Frederico, Lázaro Purcino e Renato de Alencar por não ter pedido
seus votos e agradece aos demais vereadores que depositaram um voto de confiança em
sua pessoa como Presidente desta casa. Parabeniza o Presidente Alécio Pessoa pelo seu
trabalho e fala que vai tentar fazer o seu melhor. Fala a população que vai estar nesta casa
como Presidente para ajudar no que for preciso. O próximo a usar a palavra é o vereador
Lázaro Purcino e agradece ao Presidente Alécio pelo trabalho exemplar e
companheirismo, bem como o vereador Nonato Alves. Parabeniza o colega vereador José
Maria e diz que espera que ele possa fazer um bom trabalho em 2015 e que espera que
esta casa continue como foi em 2014 com um bom relacionamento entre os vereadores.
Fala que acima de tudo está o respeito, visto que estamos nesta casa representando a
população-çfe^FIbresta do Araguaia, se coloca a disposição do vereador José Maria e
agradece! i' todos os funcionários da Câmara pelo bom serviço prestado. E não havendo
mais riáW'^íratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 12: 15
(dozevèhó:râs'e quinze minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária
dia^^"de'fevereiro de 2015, no horário regimental. E para constar eu vereador Lázaro
Purcino da siivà;;1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
àssln l̂ijsDàp îfm e pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador, ̂ f2^^5^g^JLazaro Purcino da Silva 1°. Secretário, Vereador Alécio da
0ostá JPJsfòa ^5^^ -̂r~r Presidente. Vereador Raimundo Nonato Alves,

. Secretário.
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