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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 2B DE MARÇO DE
2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 28 de março de 2014, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - estado do Pará, reuníu-se os Vereadores, sob a presidência da
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereadorAZARO
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
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 determinou ao
segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico sendo lido
Salmos (130:12) 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 feito a leitura da indicação n°021/14 e 022/14 de autoria do
vereador António Luiz, indicação n° 023/14, de autoria do vereador Nonato
Alves, indicação n° 024/14, 025/14 e 026/14, do vereador Alécio da Costa,
indicação n° 027/14 e 028/14 do vereador Lázaro Purcino, indicação n°
029/14 do vereador Renato de Alencar. TEMA LIVRE. Iniciando com o
vereador Dorisvaldo Pires, que cumprimenta a todos e diz que não ficou
satisfeito com o discurso que o secretário de saúde, na sessão passada,
pois apesar dele ser um ótimo profissional a saúde do município está em
péssimas condições. Discorre sobre o aparelho de raios-x que não está
em Belém como o secretário disse está na mão da Secretaria de Saúde do
Estado. Fala que o secretario veio pedir ajuda dos vereadores para
conseguir o aparelho de raios-x, porem se dependesse dos vereadores
com certeza já tinha esse aparelho no Hospital. Diz que o dinheiro da
saúde vem não é para a Câmara, vai é para a secretaria de saúde, desde
que esta casa aprovou um projeto desvinculando o repasse da prefeitura.
Fala que um aparelho de raios-x custa em média de 98.000.00 á
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120.000.00 reais, sendo que houve desvio de verba dos secretários, então
depende é do secretário querer comprar. Fala que tem secretario
desviando verba e a população sofrendo as consequências quando
precisam tirar um raios-x tem que recorrer a outros municípios. Comenta
sobre a CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que houve um
desvio de mais de meio milhão de reais da saúde, pois que o próprio
secretário de saúde da época veio a esta casa e fez a denúncia do desvio
de verba. Discorre sobre as estradas vicinais do município, e fala que a
população cobra dos vereadores como se os vereadores fosse o Prefeito,
se dependesse dos vereadores as estradas estavam em ótimas condições
de trafegabilidade, pois os vereadores tem conhecimento de todos os
problemas do município, porem o Gestor não dá importância às indicações
dos vereadores. O Próximo a usar a palavra á o vereador António Luiz o
qual cumprimenta a todos e discorre sobre as indicações que foram
colocadas nesta casa este mês, e fala que se pelo menos 50% dessas
indicações fosse atendidas seria um grande passo para o município,
porém ainda mantém a esperança de ser atendido. Comenta sobre as
indicações de sua autoria, onde pede a recuperação da ponte sobre o
córrego São Felix, que está totalmente deteriorada e a população utiliza
bastante a estrada onde está localizada a ponte para o transporte de leite
e abacaxi, sendo ainda uma estrada que dá acesso a outras estradas
como da Vila Mendonça e Bom Jesus l, de grande utilidade e já faz mais
de 2 anos que a referida ponte está precisando de reparos. Diz que
acredita que o Gestor não lhe atendeu ainda porque não teve condições,
mas acredita que logo ele irá providenciar a recuperação da ponte, visto
que a mesma está correndo o risco de causar graves acidentes. Discorre
sobre as indicações de recuperação das estradas vicinais, bem como
iluminação pública das vilas e fala que a Vila Bela Vista merece uma
atenção melhor, visto que é porta de entrada do município, além de ser
ponto turístico da região. Fala que a iluminação pública traz mais
segurança e conforto a população, bem como estabilidade a região. Fala
que houve falhas no poder Legislativo quando votou o projeto da
educação, visto que cortou as gratificações dos coordenadores de escolas
que é uma gratificação justa, pois é uma responsabilidade a mais, porem
já conversou com o Dr. Ivo e o Andrei Testa sobre essa questão, e eles
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disseram que vão mandar a esta casa uma emenda para se incluso as
gratificações dos coordenadores das escolas e diz que se errou foi
tentando acerta e estava pesando no melhor para o município. Diz que o
atraso no pagamento dos professores vem lhe causando angustia e
preocupação. Fala que se decepcionou muito quando o Deputado
Zequinha Marinho veio visita nosso município e aconteceu uma
manifestação dos professores, visto que não gosta de manifestações,
porem respeita a decisão de cada um. Faz a parte o vereador Arly Manoel
e fala que coordenação de escola é cargo de confiança, então o Gestor
remunera conforme o que ele quiser, semelhante aos secretários. Faz a
parte à vereadora Roseni Brito e diz que a Administração tirou dos
servidores da educação a gratificação por tempo de serviço, então
juntamente com os colegas vereadores Arly Manoel e Alécio falaram com
o Gestor, para voltar a pagar as gratificações, visto que a perda não estava
no projeto, e fala que obtiveram bons resultados vistos que a
Administração voltou, a pagar as gratificações por tempo de serviço. Volta
a usar a palavra o vereador António Luiz e apesar de ter muita confiança
no Gestor, acha que o amparo na Lei é mais seguro. Dando seguimento a
sessão faz uso da palavra o vereador Geraldo Frederico o qual
cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do vereador António Luiz
e fala que os professores da zona rural de 1° á 5a serie que tinha uma
gratificação desde 2003 de 380.00 (trezentos e oitenta reais) foi tirado, e
isso com certeza é muito injusto e desestimulante para um professor que
dar aula para uma média de 30 alunos seriados, não é qualquer professor
que consegue realizar um trabalho dessa forma, com certeza é uma
dificuldade grande para o professor, sendo que esses educadores,
estudam e fazem capacitação e seus esforços não são reconhecidos.
Pede aos colegas vereadores que quando se reunirem com o Dr. Ivo e o
Andrei Testa que relatem essa situação a eles e fala que na próxima
sessão vai trazer os contracheques a fim de confirmar o que disse. Diz que
teve uma redução de 30 horas de aula e não teve o reajuste salarial,
congelou o salário dos educadores até 2020, vai chegar um ponto que o
professor vai ganhar um salário mínimo. Pede aos colegas vereadores que
aprovaram o projeto do magistério público que cobrem do Gestor que volte
com as renumerações dos professores. Fala que todos os projeto que
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eram bom para o município foi aprovado por esta casa, no entanto os
projetos que vem para prejudicar a população não tem o seu apoio como é
o caso do projeto de desenvolvimento da agricultura familiar.Diz que esse
projeto é abuso de poder e abuso de poder dá cassação de mandato e é o
que deveríamos fazer, e fala que se precisar afastar o Prefeito os colegas
vereadores pode contar com o seu voto. Fala que apoia manifestações
desde que seja civilizada. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra
o vereador Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e discorre sobre a
PA 449 que está em péssimas condições de trafegabilidade, por esta
razão entrou com uma indicação pedindo a recuperação da referida
estrada, mesmo sabendo que essa estrada não é reponsabilidade do
município, visto que é uma estrada estadual. Diz que conversou com o
Gestor e o mesmo disse que já entrou em contato com o estado pedindo a
recuperação da estrada, e que se o estado não agir o Gestor irá fazer a
recuperação da estrada. Parabeniza o vereador António Luiz pela
indicação da recuperação da ponte sobre o rio São Felix que já está com
quase dois anos que só passa carro de pequeno porte e fala que a
Administração já está iniciando os trabalhos para fazer a recuperação da
ponte. Discorre sobre a educação da Vila Bom Jesus l, diz que a coíbe
escolar estava quebrada por isso não puxou os alunos, fala que a coíbe
estava no concerto e quando o motorista foi pegar percebeu que a marcha
ré estava com defeito por isso não levou, então veio a preocupação dos
alunos ficarem mais uma semana sem aula. Diz que hoje alguns pais
pediram que ele fosse até a escolar para ver a situação que está a referida
escola, então constatei que a estrutura da escolar é insuficiente para
atender uma demanda de quase 200 alunos, visto que não tem um
banheiro funcionado e pede providencias do órgão responsável. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Renato de Alencar que faz os
cumprimentos de rotina e fala que concorda com os colegas vereadores
quando dizem que devemos mudar. Discorre sobre a recuperação da
estrada PA 449 que o Gestor disse que vai fazer a referida recuperação se
o Governo não fizer e diz que o Gestor deveria fazer pelos menos as
estradas que é responsabilidade do município o que já seria muito bom.
Diz que em breve vai a Belém e vai tentar marcar uma audiência com o
Deputado Simão Jatene afim de informa-lo o que está acontecendo neste
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município. Diz que as ruas da sede do município estão em péssimas
condições de trafegabilidade inclusive causando acidentes. Discorre sobre
as péssimas condições das escolas de Floresta e isso é uma vergonha
para este município.Comenta sobre a CPI-Comissão Parlamentar de
Inquérito que a sociedade está cobrando uma resposta e garante que vai
dá um respalda a população. Fala da insuficiência do transporte escolar e
que se a empresa que ganhou a licitação não consegue atender a
necessidade do município está casa de leis tem o poder de vedar a
licitação. Voltar a falar da CPI, que fizeram uma investigação e chegou ao
seu conhecimento várias irregularidades por parte do Gestor, e cita-as
porém não teve o apoio desta casa para formar uma Comissão
Processante. Fala que concluiu a CPI e com êxito, fez o relatório e
encaminhou ao Ministério Público Federal. Diz que teve uma audiência
com o procurador do Ministério Público Federal, e que recebeu uma
correspondência esta semana do Aécio Neves Senador da Repúblicaque
ele vai apurar os fatos desta CPI e diz que confia na justiça. Fala que tudo
o que falou na tribuna tem documentos pra provar porque não fala
palavras vazias. O próximo a fazer uso da Palavra é o vereador José
Maria o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre algumas
emendas que o secretário de saúde mencionou nesta casa na sessão
anterior e cita-as. Fala que em todas suas viagens a Belém levou oficio
lembrando o secretário de saúde o senhor Deputado Hélio Franco da
grande necessidade desse aparelho em nosso município. Diz que seu pai
sempre dizia que se você não pode ajudar uma pessoa então não
atrapalha, infelizmente percebe que tem muitas pessoas querendo
atrapalhar a gestão do Gestor. Fala da construção da UBS-Unidade Básica
de Saúde do setor Aeroporto, que vem causado preocupações aos
moradores do bairro citado, visto que a construção está em cima da rua,
porem esteve na secretaria de tributos afim de verificar a documentação
do terreno e realmente o terreno é todo documentado inclusive com lotes
particulares ao fundo da UBS-Unidade Básica de Saúde então não há o
que fazer. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e discorre sobre as indicações
de sua autoria para a perfuração de dois poços semi-artesiano um para a
Vila Tabuleiro e outro para a Vila Piaçaba, fala que o Gestor já tentou furar
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poços nessas Vilas porem não conseguiu devido as lajes que existem nas
localidades e que na Vila Tabuleiro faltou agua até mesmo na escola que
atende a mais de 100 alunos ficando até mesmo sem aula por falta de
agua. Diz que esteve na Prefeitura tentar solucionar esse problema e foi
informado que a perfuração de um poço semi-artesiano com maquinário
que perfura laje custa quase 200.000.00(duzentos mil), então foi em
Redenção na Araguaia Poços Semi-artesiano e eles fizeram um
orçamento de um poço semi-artesiano de 100 metros de profundidade com
uma boba que joga 5.000 litros de agua por hora e ficava no valor de
25.000.00 (vinte e cinco mil). Fala que juntamente com os moradores da
região do Tabuleiro foi até o Gestor, mostrar o orçamento e o mesmo não
quis nem ver e fala que acredita que o Gestor deveria tomar providencia
visto que o verão está chegado e a população irá passar pelas as mesmas
dificuldades sendo que um poço semi-artesiano com este valor o município
tem condições de furar um poço em cada Vila do município. Diz que ao
contrário do que algumas pessoas dizem tem muita vontade de ver o
município em desenvolvimento. Faz a parte o vereador Renato de Alencar
e diz que ao contrário do que o nobre vereador José Maria falou os
vereadores quer apenas indicar onde o Gestor deve trabalhar. Volta a usar
a palavra o vereador Lázaro Purcino e diz que se envergonha de algumas
situações em que o município se encontra e se tivesse condições realizaria
a recuperação de pontes com recursos próprios. Faz a parte o vereador
Geraldo Frederico e diz que presenciou um produtor de abacaxi vender
oito carga de abacaxi a 0.35(trinta e cinco centavos) sendo que poderia ter
vendido a 1.00(um real) se tivesse estrada no município. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador Alécio da Costa o qual cumprimenta a todos
e fala que esse Poder Legislativo vem realizando um trabalho sério
visando sempre o melhor para a população e cita alguns projetos que
foram vetados porque não era bom para o município, bem como os que
foram aprovados por trazer benefícios para o município. Fala que todos os
colegas vereadores está fazendo seu papel de vereador e cumprindo seu
dever com a população. Discorresobre a indicação de sua autoria para a
construção de uma quadra de esporte no setor Vila Nova II, visando a
saúde mental e física dos munícipes, principalmente dos jovens. Fala que
esse Poder Legislativo tem em comum o desejo de fazer o melhor para
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Floresta. Diz que apesar de ter previsão de muita chuva espera um esforço
maior da secretaria de obras dona Edna Maria, bem como que essa
secretaria aproveite bem o verão deste ano para fazer a recuperação das
estradas afim de não ter problemas no próximo ano como teve neste. E
não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a
presente sessão ás 11: 20 hs (onze horas e vinte minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 22 de abril de 2014 do
corrente ano, no horário regimental. Decorrido o prazo regimental o senhor
Presidente concede a palavra ao senhor Manoel Albuquerque de
Assis,que cumprimenta a todos e diz que veio a esta casa de leis a pedido
da população pedir aos nobres vereadores que interceda junto aos órgãos
responsáveis para que seja feito o remanejamento da UBS-Unidade
Básica de Saúde que esta centro construída em cima da avenida
Carajás, bem como a iluminação pública do setor Aeroporto. Fala de sua
preocupação pois o terreno tem o título do Estado, no entanto acredita
deve-se entrar em acordo pois o município não pode perder. Faz a parte o
vereador Geraldo Frederico e fala que uma questão de bom senso do
Gestor pois o projeto pode ser mudado para outro espaço. Faz a parte o
vereador Nonato Alves e diz que os órgãos federais tem prazo
determinado para recorrer a mudança de local depois de gerar o
referenciamento não pode mudar e se remanejar corre o risco de perder o
recurso. 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,

Lázaro Purcino daJHya S1°. Secretário,
Vereador Alécio da Costa Pessoa \£32&é#p' T", Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, &£$&. 2°.
Secretário.'
**************
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