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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° PERÍODO LEGISLATIVO DA
2a SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 23 DE ABRIL DE
2014. ÁS 9:00 HS.

09: 00 hs (nove horas) do dia 23 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 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 trecho bíblico sendo lido Provérbios
(2:5) 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°034/14 e 035/14 de autoria do
vereador Lázaro Purcino, requerimento n° OOÍ1/14, de autoria do vereador
Lázaro Purcino. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Geraldo
Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e discorre sobre o que
está acontecendo na região da Juassama, pois a ponte está preste a cair e
a escola está com 22 dias letivos sem aula devido a condição da ponte,
visto que os alunos precisam passar por ela para ter acesso a escola.
Manifesta tristeza por causa dessa situação, pois educação vem em
primeiro lugar e junto com a educação vem o desenvolvimento. Diz que o
vereador José Maria esteve na referida ponte fazendo as medidas e disse
que logo o problema seria resolvido, e a população fez a doação de 4
arvore para tirar a madeira e mesmo assim a recuperação da ponte não foi
feita. Fala que o Gestor está não está levando está casa de leis a sério e
que não foi eleito pelo Prefeito, foi eleito pelo povo, e que tudo o que vem
acontecendo a culpa é dessa casa de leis que não tomar providencias
para tirar esse Gestor, pede aos colegas vereadores para se unirem em
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prol da sociedade, pois fomos eleitos pelo povo para ser seus
representantes. Diz que as estradas de todo o município está em
calamidade e não é por causa de chuva porque todo ano chove e as
estradas nunca tinha ficado na situação que está. Fala que o secretário de
saúde disse que um aparelho de raios-x custa em média
96.000.00(noventa e seis mil reais) e o hospital não tem, sendo que foi
desviado mais de 2.000.000.00 (2 milhões de reais) da saúde, então esta
casa de leis está sendo omisso ao erro, visto que não casou o mandato do
Prefeito. Diz que a população diariamente recorre a outros municípios para
tirar raios-x, dependendo da caridade aleia. Fala que o povo está pedindo
socorro e nós temos condição de socorrer esse povo e não dando
dinheiro, até mesmo porque dinheiro não temos, mais por tomar a decisão
de afastar o Gestor. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e
manifesta satisfação pelos vereadores que assinaram o requerimento do
vereador Lázaro Purcino pedindo a prestação de contas da prefeitura no
exercício de 2013, pois devemos unir forças para o bem da sociedade. Diz
que isso não é perseguição, visto que existe uma lei que que diz que o
Gestor tem a obrigação de informar a qualquer cidadão que pedir
informações sobre sua administração, o que não acontece em Floresta
que até mesmo esse Poder Legislativo precisa entrar com um
requerimento para tentar ter acesso a essas contas. Fala que o Gestor
está debochado desta casa de leis e pede aos colegas vereadores para se
unir forças, porque 1 só vereador não tem poder para fazer nada mais os
11 vereadores tem, pois os 11 vereadores forma esta casa de leis. Fala
que o secretário de saúde ficou de vir usar essa tribuna para se retratar do
que ele falou no mês passado na tribuna, e ainda não compareceu, ele
disse que o Deputado Miriquinha passado uma emenda de
408.000.00(quatrocentos e oito mil) para a saúde e tinha sido recolhido,
então liguei para o nobre Deputado e o mesmo mim disse que o dinheiro
está à disposição da saúde e ainda passou uma emenda de
300.000.00(trezentos mil) para uma fábrica de gelo, diz que percebe que
muitas vezes esses recursos são divulgados porque é emenda do PT. Fala
que conhece a necessidade e por isso não permite que uma pessoa que
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está no poder fique massacrado o povo e manifesta sua admiração pelo
ex-presidente Lula. Diz que tem muitos políticos que criticam o Bolsa
Família, sendo que todo e qualquer ajuda que vem para um pai de família
é bem-vinda. Discorre sobre os trabalhadores que faz a limpeza das ruas
que quando termina seu serviço fica jogado no fundo da feira até o meio
dia porque é contratado e não pode falar nada. Comenta sobre COALFA
que era uma cooperativa que ajudava muitos jovens e foi fechada por
perseguição. O próximo a usar a palavra é o vereador António Luiz o qual
faz os cumprimentos de rotina e fala que apesar das dificuldades acredita
em seu trabalho e ainda não perdeu a esperança de que poderá inverter
essa situação. Diz que vem recebendo constantes cobranças e
reclamações do .pova e que cada pessoa tem seu jeito de trabalhar e
acredita que está exercendo seu trabalho pois luta pelo povo e está
sempre trazendo a esta casa de leis as demandas do município, porem o
poder não estar em suas mãos e nem na mão de nenhum vereador desta
casa. Fala que o Presidente da Câmara está tentando marcar uma reunião
com todo o secretariado e o Gestor para termos conhecimento do que
realmente está acontecendo e em que podemos ajudar, pois o município
está precisando urgentemente de uma solução, visto que todo o município
está precisando da realização de trabalhos. Fala que sabe que os
municípios vizinhos não tem os problemas que Floresta tem em questão
de estrada, mais acredita que com o início do verão esses problemas vai
ser resolvidos, visto que as constantes chuvas atrapalha muito. O próximo
a fazer uso da palavra é o vereador Nonato Alves que cumprimenta a
todos e discorre sobre o transporte escolar da Vila Bom Jesus l, que
devido à falta de transporte os alunos estão perdendo aula até mesmo
neste mês de abril os alunos só tiveram uma semana de aula. Diz que os
pais dos alunos estão sempre indo a sua casa cobrar providencias e pede
ao senhor Francisco Barbosa secretário de educação que resolva essa
questão. Fala que era melhor não ter feito polarização das escolas porque
quando tinha a escola na região os alunos percorria uns três quilómetros
de bicicleta e tinham acesso à escola. Faz a parte o vereador Geraldo
Frederico e parabeniza o vereador Nonato Alves pelo discurso e fala que
quando teve a reunião para a polarização das escolas foi contra porque
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sabia que iria acontecer esse tipo de problema e fala que é o professor
que tem que ir até o aluno e não os alunos irem até o professor. Volta a
usar palavra o vereador Nonato Alves e agradece a secretaria de Obras
que mandou maquinados para a Vila Bom Jesus l e está realizado a
recuperação das estradas e também fez o aterro da UBS- Unidade Básica
de Saúde que está sendo construída, bem como a recuperação de alguns
bueiros. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Dorisvaldo Pires
que cumprimenta a todos e discorre sobre os gestores que passarão por
este município e fala que eles sempre estavam reclamando que não tinha
dinheiro para trabalhar. Fala que o repasse do município de Floresta em
2014 é de 45.000.000.00(quarenta e cinco milhões de reais) divido por 12
meses, dar 3.750.000.00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil),
baseado na folha de pagamento de 1.800.000.00(um milhão e oitocentos
mil) está sobrando quase 2.000.000.00(dois milhões), para trabalhar e
maquina tem o que falta é disposição para trabalhar. Diz que quer ver um
Prefeito dizer que tem dinheiro para trabalhar porque até o dia de hoje
nunca teve. Fala que não é só o vereador Boró que é vereador da
Juassama, agora tem os colegas vereadores Lázaro Purcino e Geraldo
Frederico que estão olhando pela aquela região. Agradece aos colegas
vereadores que aprovarão a indicação de sua autoria pedindo a
recuperação de estradas. Fala que o verão foi grande e suas indicações
não foram atendidas para fazer a recuperação das estradas vicinais de sua
região e essas estradas estão em péssimas condições correndo o risco de
tombar o ônibus escolar e fala que o problema da educação é estrada. Diz
que tem ajudado o Prefeito em tudo que precisou, no entanto vai continuar
sendo um vereador que cobra providencias, visto que recebe
constantemente cobranças da população. O próximo a fazer uso da
palavra é o vereador Lázaro Purcino o qual faz os cumprimentos de rotina
e parabeniza o vereador Dorisvaldo pelo seu discurso, por defender o povo
de sua região, visto que todos nós vereadores somos cobrados pela
população. Fala que o poder Executivo não ouve os vereadores, porque se
ouvisse este município estaria em melhores situações. Diz que ontem
esteve na Vila Juassama, juntamente com o colega vereador Geraldo
Frederico e percebeu a revolta da população daquela região, devido a
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situação da ponte e da escola que atende 160 alunos que só tem dois
banheiros e nenhum está funcionando. Diz que ouviu da população que
se o Prefeito fosse que com certeza ele não sairia de lá andando com suas
pernas, pede providencias do Gestor pois o povo não aguenta mais essa
situação. Fala que esta casa de leis deve tomar uma atitude, pois os
vereadores tem o poder maior que o Prefeito, pois prefeito não casa
vereador mais vereador tem o poder de casar o prefeito. Fala que a
população por não ter conhecimento que o vereador não tem poder para
realizar obras também leva a culpa pela a situação do município. Diz que
se sente envergonhado de hoje está na política e que apesar de esta em
um partido que é oposição, não foi eleito para ser oposição e se para
trabalhar para o desenvolvimento do município. Discorre sobre o aumento
de que o município teve no Orçamento, e para fazer a recuperação de um
ponte não tem dinheiro então para onde está indo o recurso e diz que o
comentário da rua é que o Gestor tem várias fazendas isso é revoltante.
Comenta sobre as indicações de sua autoria pedindo a recuperação de
ponte e diz que a população lhe chamou para ajudar a fazer ponte, visto
que o Gestor fez os pilares da ponte e disse que a população tem que dar
a madeira, no entanto a obrigação de fazer ponte é do Gestor, não é sua e
muito menos do povo. Fala que recurso o município tem falta é vontade do
Prefeito trabalhar. 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 24
de abril de 2014 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 pejos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, Vereador., >g^^^^ £K£ Lázaro Purcino
da .StIVaTIl?. s Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa

P residente, Vereador Raimundo Nonato Alves,
2°..

Secretário."
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