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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE OUTUBRO DE 2014. ÁS
09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 26 de Setembro 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 tre.cho bíblico sendo lido Apocalipse (22:7) 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, ato seguinte é lido o Acórdão 24.759- TCM, sobre as
prestações de contas do exercício financeiro de 2006. E continuando é lido à
indicação n° 050/14 e 05^14, do vereador Raimundo Nonato Alves, sendo as
mesmas posta em votação e Aprovado por unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando
com o vereador Nonato Alves que cumprimenta a todos e discorre sobre o fim da
campanha política e agradece em nome do partido do PSDB todos os votos que
foram depositados no candidato reeleito Simão Jatene e diz que respeita o direito
de escolha dos eleitores que votaram em outros candidatos. Agradece aos colegas
vereadores pela a aprovação das indicações de sua autoria as quais pede a
colocação de ondulações nas ruas que dão acesso as Avenidas JK, 07 de setembro
e rua 02, a qual visa diminuir a velocidade dos veículos e consequentemente o risco
de acidentes e quanto a indicação da escola Babaçu Verde diz que esteve visitando
esta escola e constatou a situação precária da escola. Fala que esta escola foi
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construída na época que Floresta pertencia ao município de Conceição do Araguaia
e na Gestão do Dr. Carlinhos foi feito a ampliação com mais uma sala de aula e
após isso segundo administradores da escola foi feito apenas uma reforma de
pintura e cita alguns dos problemas de instalação da referida escola. Agradece ao
Prefeito pela recuperação da estradas vicinal que liga a Escolinha até após a vila
Juassama, porém foi colocado cascalho nos buracos e já estão cheio de agua e
que deixa essa alerta a secretaria de obras pois aquela região é uma das maiores
produtoras de abacaxi do município. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador
Arly Manoel o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a sinalização de trânsito
no município e diz que esteve conversando com o secretário de Finanças do
município o senhor Andrei Testa, o qual providenciou uma licitação para essas
placas e diz que acredita que em breve esse problema serás resolvido, no entanto
cabe aos vereadores continuar fazendo cobranças para não cair no esquecimento.
Discorre sobre a estrada da região Grota de Lama e 07 Barraco que é a região de
maior produção de abacaxi do município e as estradas estão em péssimas
condições bem como a ponte sobre o córrego Lajeado, então essas deveria ter
prioridade no início dos trabalhos. Pede ao Poder Executivo que tome a frente e
faça o que é preciso no município para a população deixa de sofrer. Diz que vai
esperar uma atitude do Prefeito até sexta feira e então irá se reunir com a
população da região para ver que ação vai tomar. Pede desculpa ao colega
vereador Dorisvaldo por não ter o convidado para à reunião em sua localidade e diz
que não conseguiu falar com ele e que quando o colega vereador for conversar com
o Gestor a respeito das estradas de sua região pede que o convide para participar.
Agradece aos colegas que trabalharam em prol da candidatura do atual deputado
Fernando Coimbra e diz que o deputado firmou compromisso em ajudar o município
e agradece a todas as pessoas que votaram no deputado e que acredita que ele vai
retribuir o voto de confiança dessas pessoas, bem como as pessoas que votaram
no Mário Moreira. Em seguida faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar
que faz os cumprimentos de rotina e agradece ao todos que se empenharam na
campanha do Helder Barbalho e Dilma Rousseff e cita alguns dos motivos pelo qual
apoiou a Presidente Dilma e agradece ao todos que votaram nesses candidatos,
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bem como Chico da Pesca e Bento Salame. Diz que cada vereador que apoiou seu
candidato a intensão é trazer melhorias para o município e com certeza vai cobrar
essas melhorias. Fala que nunca irá se corromper, e que é digno de seu salário,
pago pelo povo e o que é do povo deve ser aplicado em benefício do povo. Fala
que a boa distribuição de renda do Governo do Partido dos Trabalhadores diminuiu
o índice de desemprego no País. Fala de alguns dos programas sócias desse
governo que tem beneficiado muito a população por exemplo o Bolsa Família e o
Programa Luiz para Todos. Dando continuidade faz uso da palavra o vereador
Geraldo Frederico o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a democracia da
política de 2014 e diz que o Brasil se orgulhou do mandato do Partido dos
Trabalhadores e mostrou isso nas urnas para continuar o que foi bom. Endossa as
palavras do colega vereador Renato que diz antes do Lula e diz que quando veio
para esta região ninguém tinha uma cabeça de gado ou uma casa de alvenaria e
hoje é muito diferente, pois Lula abriu as portas da prosperidade e tirou o povo mais
fraco da escravidão e agradece a cada um que deu seu voto de confiança ao
Partido dos Trabalhadores, bem como todos que se empenhou pela campanha da
Dilma e Helder. Fala que a Vila Bela Vista é que sustenta o Partido dos
Trabalhadores em Floresta do Araguaia e diz que está feliz pois o Brasil vai avançar
muito mais. Diz que o então candidato á Presidência Aécio Neves não fez um bom
mandato em Minas Gerais em sua segunda gestão e população deu o respaldo nas
urnas e diz que é realmente assim que o povo brasileiro deve ser com aqueles que
não tem responsabilidade com o compromisso que faz com o povo. O próximo a
usar a palavra é o vereado António Luiz que cumprimenta a todos e diz que está
satisfeito com o resultada das eleições, pois foi eleita uma deputada federal de
nossa região a senhora Julia Marinho esposa do eleito vice governador do Pará,
bem como o Fernando Coimbra. Fala a população do Sul do Pará teve uma certa
dificuldade em votar no Simão Jatene porque ele não foi a favor da divisão do
Estado do Pará que é o sonho dessa região e diz que acredita que um dia
realizaremos este sonho e que agora está mais perto. Fala que com reeleição do
Simão Jatene a parte Norte do estado que é grande parte da população paraense
reconheceu seu trabalho e fala que em Floresta do Araguaia tem muitas obras de
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Simão Jatene, porém não foi o suficiente para conquista a maioria dos eleitores o
que é compreensível pois ele não nos ajudou com o plebiscito da criação do Estado
do Carajás, no entanto com o Zequinha Marinho sendo vice governador temos outra
expectativa, pois Zequinha Marinho com o trabalho que tem realizado mostrou o
compromisso que tem com a população do Sul do Pará e com certeza irá
representa muito bem Floresta do Araguaia e agradece a todos que o ajudaram
nessa campanha. Diz que o ex-presidente Lula garantiu a reeleição da Dilma
Rousseff pelo excelente trabalho prestado a sociedade brasileira. O próximo a usar
a palavra é o vereador Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e fala que as
eleições de 2014 foi uma oportunidade que o povo brasileiro de escolher nossos
representantes. Diz que dois partidos PSDB e PT teve uma eleição bem acirrada
onde os dois saíram vitoriosos. Comenta sobre o discurso do colega vereador
António Luiz e diz que concorda, pois o Estado do Pará é muito grande o que
dificulta a sua boa administração. Fala que concorda com a divisão do Estado, pois
os impostos arrecadados no Sul do Pará não retorna 40% para beneficiar a
população e acredita que com o resultado das eleições nessa região irá motivar o
governador a dar mais atenção ao povo que mostrou mas urnas que quer mudança
e agradece a todas as pessoas que votaram nos candidatos do Partido dos
Trabalhadores. Fala que espera que a Presidente Dilma realize as mudanças que o
povo brasileiro espera que seja feito e cita algumas dessas mudanças. Diz que as
coisas não acontecem não por falta de recurso e sim falta de uma boa
administração. Em seguida faz uso da palavra o vereador Raimundo Sarafim o
qual faz os cumprimentos de rotina e agradece a população pelo voto de confiança
que depositaram em seus candidatos. Diz que a população precisa analisar quem
tem uma real preocupação em trazer benefícios para o município e aqueles que
apenas prometem e não cumpri. Fala que faz distinção de partido e que já teve
muito problema com o Partido dos Trabalhadores. Fala que foi eleito para trabalhar
para a sociedade em geral e fazer a coisa certa e que o vereador deve trabalhar
sem perseguir ninguém, pois a população é quem vai analisar os trabalhos
realizados e deseja que os candidatos eleitos tragam benefícios para Floresta do
Araguaia. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Alécio
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Pessoa que cumprimenta a todos e discorre sobre as eleições de 2014 onde foi
decidido o futuro do Brasil e do Estado e diz que cada vereador desta casa de leis
apoiou seu candidato e espera que os eleitos dêem o respaldo e valorize o nosso
município. Fala que apoio uma candidata do Sul do Pará que foi eleita e agradece a
todas as pessoas que lhe apoiou a deputada que é do Sul do Pará e diz que a
região do Sul do Pará nunca esteve tão bem representada como nessas eleições
de 2014, pois o essa região nunca teve nenhum candidato a vice governador e hoje
temos um vice governador eleito o senhor Zequinha Marinho que vai dividir o
gabinete do Governador como representante dessa região. Fala que também
apoiou o senhor Sefer que não é de seu partido, mais o apoiou porque ele realizou
o maior sonho de Floresta do Araguaia que foi a pavimentação da PA 449 que liga
Floresta ao Bambu que antes era apenas uma vicinal e ele conseguiu a
estadualização da estrada e através da estadualização conseguiu um empréstimo
para fazer a pavimentação. Diz que antes de apoiar o deputado procurou ter
conhecimento de quais benefícios ele tinha trazido para o município e viu seu apoio
como maneira de agradece aqueles que ajuda o município e agradece a todos os
companheiros que votaram a seu pedido. Comenta sobre o discurso do colega
vereador António Luiz e diz que o sonho da divisão do Estado agora está mais
próximo da realidade, pois o vice governador Zequinha Marinho tem o sonho de ser
Governador do Estado do Carajás e sabe que é uma necessidade. Discorre sobre a
Presidência da República e diz que gostaria que a Presidenta Dilma olhasse mais
para a infraestrutura do País. E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 35 hs (dez e uma horas e trinta e
cinco minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 29 de
outubro 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, ̂ o^^? fÇ-^- Lázaro /Ptn-çjnp,, da Silva 1°.
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa ^ g 7 Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, _ , 2°.
Secretário.*


