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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a SESSÃO
ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 30 DE OUTUBRO DE 2014. ÁS 09:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 30 de outubro 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 trecho bíblico sendo lido Salmos (94:12) 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. E continuando é lido à indicação n° 054/14, dos vereadores Alécio da
Costa Pessoa, Arly Manoel da Silva, António Luiz Moreira dos Santos, Dorisvaldo Pires
de Almeida, José Maria Lima Magalhães, Roseni Brito Sousa Brasil, Raimundo Nonato
Alves dos Santos, Raimundo da Silva Lopes, Renato Pereira de Alencar, Geraldo
Frederico da Silva e Lázaro Purcino da Silva, sendo a mesma posta em votação e
Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento n° 005/14, dos vereadores
Lázaro Purcino, Renato de Alencar e Geraldo Frederico, sendo o mesmo posta em
votação e obtendo Aprovação Unanime. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador
Lázaro Purcino que cumprimenta a todos e discorre sobre o requerimento de sua
autoria e agradece a todos os colegas vereadores que aprovaram e diz que o Gestor
iniciou a recuperação da ponte sobre o rio Salobro com uma madeira de péssima
qualidade e a população lhe procurou pedindo que fosse tomado alguma providência.
Fala que quando os trabalhos foram iniciados houve um desentendimento com o
encarregado da obra e algumas pessoas da região e o trabalho foi interrompido. Diz
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que quando uma pessoa coloca seu nome para concorrer a um cargo público é para
servir o povo e fazer o melhor para a população em geral, no entanto não ver essa
preocupação com o Gestor desse município. Fala que vai fazer um oficio e enviar para
o Prefeito solicitando uma reunião juntamente com a população da região do Bom
Jesus II para conversar sobre o problema da ponte em questão e diz que o povo
precisa da ponte, porem quer que seja usado uma madeira de boa qualidade. Em
seguida faz uso da palavra o vereador José Maria Magalhães que cumprimenta a
todos e discorre sobre o banheiro da escola da Juassama que foi reformado e diz que
no final do ano toda a escola será reformada. Comenta sobre a ponte sobre o rio
Salobro e diz que uma pequena discussão com o senhor Francisco que mandou
embarcar a obra e quando o responsável pelo serviço chegou todos os trabalhadores
estavam parados e então o encarregado da obra e o senhor Francisco tiveram um
desentendimento. Comenta sobre o discurso do colega vereador Geraldo Frederico no
qual ele falou a respeito da ponte do Ema que terminou de fazer tem poucos dias e já
está apresentando problemas, em vista disso convida o senhor Geraldo e os demais
vereadores que queiram para irem até a referida ponte depois da sessão para
constatar o problema e tirar fotos para passar para o Gestor ou para o chefe da obra
para concerta. Fala que se tem algum problema não deve apenas vim na tribuna e falar
precisa pegar os detalhes colocar em mesa e mostrar o problema pois apenas falar não
adianta. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador António Luiz o qual
cumprimenta a todos e manifesta satisfação em exercer os trabalhos legislativo para a
população. Fala da votação da indicação sobre o distrito de Bela Vista, pois essa
região precisa realmente precisa da implantação desse distrito devido ao avanço
turístico e o grande movimento as margens do rio Araguaia para se ter acesso ao
Estado do Tocantins. Diz que recentemente esteve na vila juntamente com a comissão
do Prefeito e alguns vereadores falando deste assunto e diz que é um querer de todos
os parlamentares e diz que o Gestor tem se empenhado no distrito Bela Vista e na
ocasião o Gestor citou alguns nomes para ser criado uma comissão responsável pela
luta deste objetivo, pessoas que não tivessem interferência política, pois uma das
dificuldades é a falta de consenso e pede ao Prefeito que agilize essa equipe e acabar
com esse jogo político, pois o povo merece ter a vila distratada e em breve
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municipalizada. Parabeniza o vereador que colocou a indicação com o nome de todos
os parlamentares desta casa, pois o desta casa é realmente se unir em prol de
benefícios para o município. Manifesta preocupação com a questão das estradas, pois
já está iniciando o inverno e tem muito trabalho a ser feito e diz que está com as
maquinas em sua região há mais de quatro meses, no entanto as coisas não tem
andado como precisaria andar devido aos imprevistos que sempre acontece, porém
estamos nos empenhado ao máximo e diz que se for contar os dias trabalhados daria
no máximo vinte e cinco dias, no entanto já foi realizado alguns trabalhos. Dando
continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador Renato de Alencar que faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a ponte da Ema que foi recuperada com
madeira branca e já está apresentando problemas e que a responsabilidade do
vereador é cobrar e fiscalizar o dinheiro público que está sendo jogado na lama e não
está sendo aplicado como deveria. Fala da quadra de esporte da vila nova que foi feito
a licitação para fazer o piso com 18 centímetros' de concreto e foi feito apenas com 10.
Fala que o descaso com o dinheiro público no município é grande e cita o caso da CPI
da saúde que ficou provado um desvio de mais de 2.000.000.00(dois milhões de reais)
e isso é improbidade administrativa dar cassação de mandato do Gestor. Fala ao
colega vereador António Luiz que a lei do distrito da Bela Vista já existe desde de 2008
no mandato do ex-prefeito XIS e quem errou foi o atual Gestor que não reconheceu o
distrito e que como Distrito o Gestor deve repassar 10% do orçamento do município
para Bela Vista o que daria mais de 4.000.000.00(quatro milhões de reais). Diz que
tudo o fala na tribuna ou em palanque tem como provar e que acredita que realmente
que todos os vereadores vão se empenhar para fazer o Prefeito reconhecer o distrito
de Bela Vista e encaminhar para a emancipação que é o desejo da população, visto
que a região está esquecida pelo Gestor. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Nonato Alves o qual cumprimenta a todos e Comenta sobre as emendas
parlamentares que conseguiu para o município em 2013 e fala da quadra de futebol de
areia na vila Bom Jesus l, um veículo uma picape estrada 1.4 que foi doada para a
secretaria de saúde. Diz que cada vereador deve correr atrás de seu deputado eleito
de conseguir emendas para o município. Comenta sobre a indicação do distrito de Bela
Vista e diz que gostaria que o senhor Izai estivesse nesta casa hoje, pois ele passou
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uma informação que os vereadores eram contra e apenas um 'a favor e que devemos
nos unir e não é hora de fazer política e unir forças para legalizar o distrito. Manifesta
preocupação com a questão das estradas, pois iniciou o período das chuvas e tem
muito trabalho para ser feito em recuperação de estradas e que nem a estrada de sua
casa foi feita e que a poucos dias a máquina começou a trabalhar, porém não sabe o
motivo a máquina voltou sem fazer a recuperação da estrada e agora está para a
região da Bela Vista e 41 e tem consciência que não volta para terminar o trabalho. Diz
que está parecendo marcação pois a foi feito vários trabalhos na região e não fez a
estradas de sua propriedade. Faz a parte o vereador António Luiz e diz que naquela
estrada circula linha de ônibus e que a referida estrada está dentro do cronograma,
porem será feita a recuperação das estradas grandes primeiro. Volta a usar a palavra o
vereador Nonato Alves e diz que vai ficar acreditando no que foi lhe dito que não é para
fazer a recuperação daquela estrada, pois os trabalhos começou e não foi terminado.
Fala que as maquinas precisa trabalhar pois tem cinco meses que as maquinas estão
paradas na região da vila Ametista. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o
vereador Arly Manoel que cumprimenta a todos e discorre sobre o discurso do colega
vereador Renato de Alencar, pois nenhum vereador desta casa de leis é contra o
distrito de Bela Vista e que inclusive esteve na Terra Legal este ano para tentar
resolver essa questão, diferente do povo de Belém que é contra a criação do Estado do
Carajás. Fala que o sonho da população de Bela Vista é o seu distrito e
consequentemente vire cidade e que o Deputado Giovane Gueiroz esteve na região e
disse o motivo que ele não apoiaria a Presidente Dilma é porque ela é contra a criação
de novos municípios e Estados. Discorre sobre a questão das estradas e fala ao colega
vereador Dorisvaldo que estão encurralados, pois a estrada da Grota de lama continua
na mesma situação e acredita que a bucha que foi feito se tiver mais duas chuvas não
vai passar nem moto, bem como a situação do Sete Barraco e diz que juntamente com
o colega vereador Dorisvaldo precisa sentar com o Prefeito e procurar uma soluçã^o\
Fala que do jeito que está vendo no município só vai ter estrada daqui para o Bambu
porque é asfaltada o e manifesta preocupação pois a safra de abacaxi irrigado já está
iniciando. Agradece a indicação do distrito de Bela Vista que foi colocado o nome de
todos os vereadores desta casa de lei, pois é algo que vai beneficiar todo o município e
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seria injusto não colocar o nome de todos os parlamentes. O próximo a fazer uso da
palavra é vereador Geraldo Frederico o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que
está feliz porque o 1° papel do vereador é fiscaliza e 2° fazer indicação das
necessidade do município para o Gestor executar o serviço. Diz que toda esta casa e a
população sabe ele juntamente com os demais vereadores Lázaro Purcino e Renato de
Alencar não tem acesso ao Gestor, porque não concordam com as coisas erradas. Diz
que muitas fezes mandaram oficio para falar com o Gestor e ele manda outras pessoas
nos atender e fala que o direito do vereador é usar a tribuna e falar o que acha e que
deve. Fala ao colega vereador José Maria que há dois meses quando usou a tribuna
relatando a situação da ponte do São Pedro e ele o desafiou para provar então pedir
para ele aguardar para irmos a Juassama no mesmo dia e quando terminou a reunião
com dois minutos não viu mais o vereador José Maria e que com três minutos tinha três
pessoas da Juassama na porta para lhe apoiar que realmente tinha acontecido. Fala ao
colega vereador José Maria que não vai calar a boca por causa do que o colega falou
na tribuna e diz que prova o que fala. Diz que ontem quando chegou umas 07:30 tinha
um caminhão carregado e o motorista pegou uma marretinha e estava no champrão
que os pregos tinha levantado e o senhor estava batendo os pregos, pois se passasse
na ponte do jeito que estava porque iria estourar os pneus e até cair. Diz que na ponte
tem esteio com emenda parafusado. Fala que o vereador José Maria foi eleito pelo
povo mas deveria trabalhar era de segurança do Prefeito, visto que usa a tribuna
apenas para defender o Gestor. Fala que vereador não é para criticar o que o outro fala
e chamar para ver ponte e diz que vai dar oportunidade para o colega vereador José
Maria para dizer se não tem emenda com parafuso na ponte. Faz a parte o vereador
José Maria e fala que o colega vereador Geraldo as vezes usa essa tribuna para se
alterar e não está aqui para discutir e que apenas fez o pedido para o colega mostrar
onde está o problema para ir até o Gestor ou responsável para arrumar. Volta a usar a
palavra o vereador Geraldo Frederico e diz para o colega vereador José Maria ir lá e
ver como muitos que passaram lá e já viram e fala que vai usar a tribuna até 2016 para
defender o povo de Floresta do Araguaia e pergunta ao colega vereador porque que
não usa a tribuna para dar o respaldo para a sociedade fazendo assim seu papel de
vereador falando sobre a creche que o convénio é desde de 2010 e a obra nunca foi
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concluída. Fala para o colega vereador José Maria usar a tribuna para defender o povo
porque a obrigação do vereador é defender a população e é o que está fazendo. Diz
que o papel do vereador é fazer como o colega vereador Nonato Alves vez cobrar
providencias do Gestor e mostrar as falhas. Diz que tem várias maquinas paradas na
Vila Ametista e as estradas para recuperar, então usou a tribuna e falou pois quem
paga seu salário é o povo e sua obrigação é defende-los e vai continuar o seu trabalho.
Fala que não pensa em política no futuro e sim no momento em que está e fazer as
coisas do jeito correto e pede a Deus para nunca deixar se corromper tirando dos
trabalhadores. Diz que já está no mês de novembro e a maioria das estradas está sem
fazer, como o colega vereador disse já começou a safra de abacaxi e vai atolar muito
caminhão é dar prejuízos para a população de Floresta e o que lhe deixa mais triste é
saber que entra quase 4.000.000.00(quatro milhões de reais) por mês e não tem uma
obra do município. Fala que se os Royates das minerações fosse empregado em
asfalto em quatro anos asfaltaria todas as ruas deste município. Fala que a única obra
realizada com recursos do município é o muro do cemitério e que a folha de pagamento
que não pode confirmar deve dar uns 2.000.000.00(dois milhões de reais) e onde está
o restante e diz que vai continuar sendo a mesma pessoa simples e humilde e fala que
respeita o Gestor como pessoa e cidadão porem vai continuar falando as coisas que
acontecem. /Em seguida faz uso da palavra o vereador Alécio da Costa que
cumprimenta a todos e discorre sobre o asfalto de Floresta ao Bambu e diz que foi a
obra mais importante feita no município e a próxima será a implantação da água
encarnada para toda a cidade, um convénio de cinco milhões e meio a qual já foi
liberado 20% que já está creditado na conta da Prefeitura que dar um milhão e cem mil
reais para começar a obra e ainda está bloqueado por questão de licitação. Faz a parte
o vereador Arly Manoel e discorre sobre o discurso do colega vereador Geraldo e diz
que também se sente ofendido e pede ao Presidente desta casa que seja feito a Ata na
integra e não seja retirado nado do seu discurso. Diz que se sente ofendido quando o
colega vereador Geraldo disse que ele juntamente com os vereadores Lázaro Purcino
e Renato de Alencar não acesso ao Gestor porque não concorda com coisa errada e
no seu entender os demais vereadores que tem acesso ao Prefeito concorda com tudo
que ele faz de errado. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e diz que não usou a
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palavra para ofender nenhum vereador, mas já foi dito que se quiser conseguir alguma
coisa com o Gestor que não vai com os vereadores do PT porque o Gestor não atende
e diz que o próprio secretário de obras já falou isso e que nenhum pediu seu foi
atendido. Faz a parte o vereador Arly Manoel e pede que a Ata seja feito na integra e
que seja lida na próxima sessão. Volta a usar a palavra o vereador Alécio Pessoa e faz
algumas comparações com a população nestes quatro anos e diz que Floresta a três
anos atrás tinha mais ou menos 11 KM de asfalto e foi construído nos últimos três anos
quase 14 KM ou seja em três anos dobramos o calçamento das ruas devido ao
Governo Estadual em parceria com o município. Cita a escola de ensino médio que
está sendo construída e isso se deve não apenas ao Governo e ao Gestor mais a todos
que paga seus impostos. Fala que o município não tinha nenhuma quadra de esporte e
agora está sendo construída duas e também está sendo construído dois postos de
saúde na sede do município e um na zona rural e diz que o município de Floresta teve
um desenvolvimento muito bom em várias áreas. Manifesta preocupação com a
questão das estradas pois a cultura do abacaxi é a rendo de várias famílias e também
é transformado em imposto e a falta de estradas de qualidades pode fazer com que o
agricultor perca sua lavoura e talvez nunca mais consiga se recuperar. Fala que a
cultura do abacaxi é responsável pela a economia do município além de levar o nome
da cidade a várias partes do mundo o que é motivo de orgulho para todo o Estado. E
não havendo mais nada a tratar o senhor presidente declarou encerrada a presente
sessão ás 11: 15 hs (onze e horas e quinze minutos), e convoca os vereadores para a
próxima sessão ordinária dia 31 de outubro do corrente ano, no horário regimental. O
senhor presidente concede a palavra ao senhor Adim Pereira da Silva que
cumprimenta a todos e diz que na época que foi formado a CPI mostrou um papel para
a sociedade onde no documento que diz Adim e outros e com isso passou a ser
discriminado em sua comunidade e passando por vários constrangimentos e até
mesmo sendo chamado de ladrão e laranja de Prefeito. Diz que agora na política usou
a palavra por que estava sendo divulgado que estava tendo um desvio de dinheiro em
seu nome e que ninguém prova que é cúmplice do Gestor em alguma fraude. Diz que o
vereador Renato esteve na Vila Ametista fazendo política onde mostrou esse
documento para várias pessoas e pede ao vereador Renato que mostre este
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documento e prove diante da sociedade que tem desvio de verba de mais de
800.000(oitocentos mil reais) em seu nome. Fala que o irmão do vereador Renato disse
que a qualquer hora vai sair algemado. Faz a parte o vereador Renato e pergunta
quanto é o seu salário e se tem consciência que seu nome é usado na folha de
pagamento com um valor extrapolado. Volta a fazer uso da palavra o senhor Adim e
pergunta ao senhor Alvino Fernandes se ele tem ciência que o seu nome é usado no
encabeçamento da folha de pagamento dos funcionários. Faz a parte o vereador
Renato e cita algumas folhas de pagamento com o valor bem acima do salário do
senhor Adim e fala que se ele está sendo constrangido vai a delegacia e presta queixa
e denuncia no Ministério Público e provavelmente será até indenizado pelo
constrangimento que está passando. Fala que a CPI não ficou esclarecida porque esta
casa barrou e não deu tempo para apurar os fatos e diz que vai fazer a ocorrência e
esclarecer para a sociedade. Volta a usar a palavra o senhor Adim e diz que este valor
é para fazer o pagamento de todos os funcionários que compete com o total bruto do
valor mencionado pelo vereador Renato e diz que vai entrar na justiça para provar que
nunca roubou nada e o que ganha é com honestidade. Fala aos vereadores que façam
uma declaração relatando que houve um erro gravíssimo para tirar seu nome desta
confusão e diz que faz foi chamado até de laranja pobre e faz um requerimento da
cópia da gravação da sessão. Faz a parte o vereador Alécio e diz que como o nome da
Câmara foi colocado pelo senhor Adim faz alguns esclarecimentos quanto a encabeçar
a folha de pagamento e que aqui está da seguinte forma Alvino e outros mais de oito
mil reais, bem como a dos vereadores que esta Arly Manoel e outros
49.500.00(quarenta e nove mil e quinhentos reais) e no papel do senhor Adim esta
Adim Pereira da Silva e outros 136.000.00(cento e trinta e seis reais). 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, Vereadorç^^^^-:? ff-^S'* Lazarp^EufsifK? da Silva 1°.
Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa J^/tj&jíf^S' , -Presidente,
Vereador Raimundo Nonato Alves, '^JmM^L , 2°. Secretário.
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ATA DA 3a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 28 DE NOVEMBRO DE 2014. ÁS
10:40 HS.

As 11:40 hs (onze horas e quarenta minutos) do dia 28 de novembro 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 de oito 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 Salmo (25:5)
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. Concluída esta fase da sessão o senhor
presidente declarou iniciada a fase destinada a ORDEM DO DIA. Iniciando com a
discussão em segundo turno de forma global o projeto de lei complementar n° 052/14,
que dispõe sobre a extinção de cargos efetivo de fiscal ambiental, sendo o mesmo
colocado em discussão de forma global do artigo 1a ao 2° e obtendo Aprovação
unânime. E não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada
a presente sessão ás 10:50hs (dez e horas e cinquenta minutos), e convoca os
vereadores para a próxima sessão ordinária dia 09 de dezembro 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^<?Sez?ZrrfÇ--j-Laza^-^r^inorja Silva 1°. Secretário,
Vereador Alécio da Costa Pessoa ^^^^^S .̂̂ ^Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves, 2°. Secretário.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

***************


