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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO
DA 2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 24 DE ABRIL
DE 2014. ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 24 de abril 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 Provérbios (3:1,2) 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 das correspondências recebida pela Câmara Municipal. Dando
continuidade é feito a leitura do Projeto de Lei n° 396/14, o qual dispõe
sobre abre credito especial ao orçamento vigente, sendo o mesmo
encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Logo após é
feito a leitura da indicação n°036/14 de autoria dos vereadores Renato
Pereira de Alencar, Lázaro Purcino e Geraldo Frederico, indicação n°
037/14 do vereador Renato de Alencar, indicação n° 038/14, de autoria
do vereador Geraldo Frederico. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Lázaro Purcino o qual cumprimenta a todos e discorre sobre o
requerimento de sua autoria pedindo as contas da Prefeitura no
exercício de 2013, e agradece aos vereadores aos colegas vereadores
que também assinaram o requerimento. Diz que esta casa de leis tem o
dever de fiscalizar o Executivo, e que o vereador Arly disse que seria
mais fácil buscar no TCM- Tribunal de Contas dos Municípios, porem
acredita ser dever do Executivo passar todas as informações que esta
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casa precisar, principalmente quando se trata de um requerimento e
quando o Gestor deixar de atender um requerimento esta com
desrespeito com esta casa, então espera que o Gestor mande essas
informações sem precisar recorrer ao TCM- Tribunal de Contas dos
Municípios. Fala que diante do que aconteceu com ele e o colega
vereador Geraldo Frederico na Vila Juassama, propõe aos colegas
vereadores entrar com um requerimento pedindo o TCM- Tribunal de
Contas dos Municípios, para fazer uma auditoria em Floresta do
Araguaia de 2008 ate 2014, visto que os vereadores tem a obrigação de
fiscalizar os recursos do município. Diz que no ano passado não foi feito
nada no município, e as obras que foram feitos foi convénios do
Governo Federal e Estadual, e que não tem conhecimento de nenhuma
obra que tenha sido feito com recursos do município a não algum bueiro,
pois as estradas que foi feito o ano passado foi com recurso do INCRA,
em vista disso temos a obrigação de dar uma resposta a sociedade que
já estão cansados da situação em que se encontra o município. Diz que
não entrou na política para participar da corrupção e fazer coisa errada,
entrou para defender o povo e ver o desenvolvimento do município,
pede aos colegas vereadores que dêem sua opinião a respeito de
encaminhar um oficio para o TCM- Tribunal de Contas dos Municípios
pedindo que venham a Floresta fazer essa auditoria. O próximo a fazer
uso da palavra é o vereador José Maria que cumprimenta a todos e
discorre sobre a ponte do córrego São Pedro na Vila Juassama e diz
que na sessão passada teve um vereador que disse que ele esteve na
referida ponte tirando algumas medidas da ponte e que falei que no
outro dia estaria sendo resolvido problema, no entanto deixa o claro
para o vereador Geraldo Frederico que isso é mentira, visto que não
esteve na localidade medindo ponte, esteve fazendo um levantamento
do que precisava para fazer uma reforma da escola da região, então
pede ao colega vereador Geraldo Frederico que quando for usar a
tribuna para falar de alguma coisa, que primeiro se certifique da
verdade. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Arly Manoel o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o
requerimento que o nobre vereador Lázaro Purcino pensa em colocar
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em nome da Câmara Municipal. Fala que no discurso do vereador
Lázaro Purcino deu para observar que o que vale para ele é um
vereador assinar o papel, e diz que pelo contrário do que o colega
vereador Lázaro Purcino pensa papel não serve para nada, visto que o
que manda nesta casa de leis é o plenário, pois o nobre vereador pode
fazer um documento sozinho mais se for aprovado pelo plenário é como
se todos os vereadores tivessem assinado. Fala que qualquer
documento que for feito pela liderança do PT não assina, porque só
recorrem aos outros vereadores quando precisam de ajuda e que não
assinou no requerimento de autoria do vereador Lázaro Purcino colocou
ontem nesta casa porem votou a favor. Fala que talvez não vai nem usar
a tribuna, pois o mês passado trocou o horário do pronunciamento e
nem isso pode fazer, ver que daqui para terminar o seu mandato não vai
nem usar mais a tribuna e dependendo de quem tome a direção da
Câmara nem entra. Diz que infelizmente vai ser vereador até o dia 31 de
dezembro vão ter quer suporta-lo. Fala que esta casa tem um carro e
uma moto que é para o serviço dos vereadores e já precisou destes
transportes e nunca foi atendido, então percebe que a única coisa que
tem direito nesta casa é usar a tribuna em seus dez minutos. Diz que na
política não tem união é cada um por si, e que nunca viu Câmara de
vereadores unida. Comenta sobre o discurso do vereador Renato de
Alencar na sessão anterior falando a respeito de político corrupto e diz
que se fosse para prender todos os políticos corruptos do Brasil
precisaria ade uma penitenciária do tamanho do Estado do Pará ou do
Amazonas e cita o nome de alguns políticos que tem praticado a
corrupção. Discorre sobre a entrega da emenda parlamentar de um
caminhão e diz que o vereador Renato comentou na tribuna que o
Deputado Vandecope ajudou na emenda, porem no dia da entrega
desse carro, só veio um representante do Deputado Giovani Gueiroz, e
que tem um documento que assinado pelo o Abel Mesquita, Giovani
Gueiroz e o Zequinha Marinho, então os outro pode ter ajudado porem
no documento só tem a assinatura dos acima citado. Manifesta
satisfação pelos trabalhos que a secretaria de obras vem realizando e
agradece a senhora Edna Maria. Faz a parte o vereador Alécio da Costa
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e diz ao colega vereador Arly que o mês passado ele foi em uma viagem
a Belém usando o carro da Câmara, e que o dia que o colega vereador
Arly precisou do carro, o carro estava cedido para a saúde para ir buscar
um rapaz em Palmas ou seja um motivo justo. O próximo a usar a
palavra é o vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de
rotina e parabeniza o vereado Lázaro Purcino pelo requerimento que diz
que irá enviar ao TCM- Tribunal de Contas dos Municípios e diz que o
colega vereador pode contar com seu apoio. Comenta sobre as obras
que estão sendo realizadas no município que são recurso Federal e
Estadual, então temos de fiscalizar os recursos que vem para o
município. Fala que até mesmo convénios Federais está sendo mal
aplicado, pois as casa populares foram com material de má qualidade, a
creche que em outros municípios já tem mais de 2 anos que foi entregue
a de Floresta nem terminou a obra. Comenta sobre o discurso do
vereador José Maria e observa o quanto o colega está mal informado da
situação e fala que juntamente com o colega vereador Lázaro Purcino
foram convidados para irem até a Vila Juassama e que não está nesta
casa para falar mentiras, então se o colega vereador José Maria quiser
colocar as coisas em pratos limpos está à disposição. Diz que não
criticou o colega vereador José Maria, apenas pediu que como o
vereador tem acesso livre ao Gestor que interceda para fazer a
recuperação da Ponte sobre o córrego São Pedro e que não é homem
de mentira. Diz que se a recuperação da referida ponte não for feito, irá
enviar o requerimento ao TCM- Tribunal de Contas dos Municípios, pois
é crime mais de 160 alunos ficarem sem ter acesso a escola por falta de
ponte, isso é falta de responsabilidade e abuso de poder. Fala ao
vereador Arly Manoel que não considera ninguém desta casa de leis
como seu inimigo, pois sabe que cada um tem sua maneira de pensar e
de agir. Diz que acredita que se cada um fizesse sua parte contra a
corrupção futuramente teriam dias melhores. Fala do salto que o Brasil
teve depois 2003 com o governo do ex-presidente Lula, pois melhorou a
vida de todas as pessoas. Fala dos prejuízos que os produtores de
abacaxi estão tendo por falta de estrada e com isso todo o município
leva prejuízo e tudo isso está acontecendo por culpa do Gestor que não
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tem responsabilidade. Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o
vereador Dorisvaldo Pires que cumprimenta a todos e fala que
observando o discurso dos colegas vereadores percebe que todos sente
a mesma dor. Comenta sobre a situação da região do São Pedro que
estão isolados por falta de ponte e diz que não é culpado pois não está
no seu poder realizar obras e se estivesse ao seu poder fazer teria feito
as estradas no verão, pois quando se faz estrada no verão no inverno
ela suporta a agua. Diz que a mineração de ouro sempre tem ajudado
nesta estrada que vai em direção a mineração e Grota de Coco, bem
como a mineração de ferro que também tem contribuído com o
município, então percebe que só precisar de uma parceria das
minerações e a Prefeitura para as minerações ajudarem mais o
município. Fala que devido um problema que está acontecendo entre as
minerações e o prefeito que as minerações não estão trabalhando mais
e quem sofre as consequências é a população. Fala que a mineração de
ferro não está cumprindo com o combinado que era contribuir com o
município e pede ao Dr. Carlos que ajude a região, pois a mineração
está levando o ferro quase sem imposto, bem como a mineração de
ouro. Diz que já tem um ano que a estradas que passa na fazendo do
secretário de agricultura o senhor Rivelino está praticamente
intransitável, visto que não passa nem carro de pequeno porte. Fala que
o vereador está cumprindo seu papel que é cobrar providencias do
Gestor. Fala aos colegas vereadores que não fiquem brigando entre si,
pois precisamos uns dos outros e cita o exemplo do ex-vereador Ronildo
que ficou sozinho que ficava brigando com os colegas vereadores, pois
nesta casa para trabalhar precisa dos vereadores unidos. O próximo a
fazer uso da palavra é o vereador António Luiz o qual faz os
cumprimentos de rotina e fala que está vivendo em um momento de
esperança de que as coisas vão melhorar. Comenta sobre a ponte da
estrada dos gaúchos, a qual colocou uma indicação na sessão passado
pedindo a rápida recuperação, pois tem causado muitos transtornos no
transporte, inclusive o ônibus escolar que não está fazendo linha devido
a situação que a ponte se encontra. Fala que comprou gasolina com
seus próprios recursos para os pais trazerem os alunos até a ponte. Diz
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que já esteve conversando com o Gestor e a secretaria de obras e a
dificuldade que eles mim apresentaram foi a questão da madeira.
Discorre sobre a situação das estradas e agradece a secretaria de obras
por esta fazendo a limpeza da área de onde vai ser construída o
barracão do Mais Educação na Vila Bela Vista e cobra a limpeza das
vilas, visto que agora no final das chuvas é o tempo ideal para fazer
essa limpeza pois a terra ainda está molhada e faz pouca poeira.
Discorre sobre o discurso do vereador Dorisvaldo e diz que sabe que a
mineração foi uma companheira, e pede ao Presidente da Câmara que
marque uma audiência com as minerações para que possamos pedir
uma parceria e ver em que que eles podem ajudar o município e
agradece o senhor Carlos da mineração de ferro, pois em sua época de
secretário de obras do município teve o seu apoio por varia vezes.
Comenta sobre a iluminação pública que foi iniciado os trabalhos na
sede do município e diz que espera que em breve seja feito esse
trabalho também nas vilas. Em seguida faz uso da palavra o Renato de
Alencar o qual cumprimenta a todos e diz que acredita que as
minerações está fazendo sua parte, pois ele tem um acordo com o
Prefeito e está pagando seus impostos, no entanto o dinheiro está
sendo mal aplicado. Discorre sobre os ônibus que faz o transporte
escolar que fica vários dias sem transporta os alunos e está sendo pago,
então os vereadores tem o direito de saber como está sendo feito esse
pagamento. Fala que a sociedade está sofrendo uma calamidade por
causa péssima administração do Gestor. Diz que pode ter o problema
que for com vereador, mais se vier um projeto para esta casa de leis que
for bom para a população seu vota é a favor, porque não vota para
vereador, mais sim para beneficiar o povo de Floresta do Araguaia. Fala
que nesta casa de leis tem apenas dois caminhos o certo e o errado, e
que está fiscalizando algo público, então não tem o direito de errar. Diz
que muitas vezes a população cobra atitude dos vereadores e o
vereador diz que não tem culpa, pois temos culpa porque tudo o que
acontece no município está casa tem responsabilidade de fiscalizar o
dinheiro público. Fala ao colega vereador Arly, que tem informação
direto do Ministério da Pesca de qual foi o Deputado que enviou o
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recuso Do caminhão e que um só Deputado não tem como enviar
recursos para mais de 80 caminhões Frigorifico para o Estado do Pará,
então foi por meio da ajuda de vários Deputados do Estado do Pará.
Discorre sobre a situação da escola na Vila Juassama que está em
péssimas condições e fala já conversou com o secretario por várias
vezes e nada foi feito para resolver essa situação, e pergunta para
aonde está sendo aplicado o recurso do município. Fala que a pessoa
que se cala diante do erro é conivente com o erro. E não havendo mais
nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão
ás 10: 40 hs (dez horas e quarenta minutos), e convoca os vereadores
para a próxima sessão ordinária dia 27 de maio 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
pelos demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
Vereador^O^p^^/^ã1 Lázaro Purcino jd&_SjJva ^1°. Secretário,
Vereador Alécio da Costa Pessoa /Ç^^^^ T Presidente,
Vereador Raimundo Nonato
Secretário."

Alves,
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